
Ehhez persze tartalmas 
programokra és sikeres ta-
nulmányi munkára van 
szükség. Legyen bennetek 

elegendő erő és el-
szántság, ami, ha 
máskor nem, de év 
elején mindenkép-
pen rendelkezésre 
kell, hogy álljon. Eb-
ben bízva kívánok 
gyereknek és felnőtt-
nek egyaránt zökke-
nőmentes indulást, 
szép osztályzatokat, 
sok dicséretet, han-

gulatos kirándulásokat és 
táborokat, vagyis eredmé-
nyes tanévet! 
 

Köszöntöm a Csengőszó 21. 
évfolyamának első számát 
olvasó valamennyi diákun-
kat, szülőket és kollégáimat! 
Jól eső érzés, hogy 
ennyi év áll már 
diákújságunk mö-
gött, hogy meg-
őriztük és megtar-
tottuk magunknak, 
magunkért. A la-
pot szerkesztők, 
abban írásokat 
megjelentetők 
nyilván azzal a 
szándékkal és 
hittel végezték munkájukat, 
hogy az iskolai történése-
ket, információkat minél 
szélesebb nyilvánosság elé 

tárják, hogy ez által is az 
újság (és a suli) mindenkié 
legyen. Idén is azon leszünk, 
hogy minden fontos ese-

mény, minden szép ered-
mény, nevesítve, fotókkal 
illusztrálva megjelenjen a 
hasábokon. 

Évindító gondolatok 

Iskolatörténeti kiállítás 

2016. szeptember 3-án isko-
latörténeti kiállítás nyílt  a 
Gáthy Zoltán Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Múze-
umban.  
100 évvel ezelőtt épült fel a 
Petőfi-iskola épülete, ez volt 
az apropója a dorogi iskolá-
kat bemutató kiállításnak. 
Erre az alkalomra jelent meg 

Kovács Lajos Dorogi iskolák 
100 éves tükrök fénytöré-
sében című könyve is. 
A kiállítás megnyitóján Jász-
berényi Károly a Petőfi-
iskola és Vig Attila  az Eötvös
-iskola igazgatója köszön-
tötte a vendégeket. Ezután 
Kovács Lajos mutatta be a 
dorogi közoktatás történeté-

ről szóló könyvét. A kiállítá-
son látható számos fotó, 
tárgyi emlék, emlékkönyv, 
régi dokumentum által be-
tekintést nyerhettünk a 
dorogi iskolák egykori és 
mai életébe. A kiállítás 2017 
tavaszáig tekinthető meg.  

2016. november  
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A vízitáborból nagyon sok új 
élménnyel tértünk haza. 
Megérkezésünk után min-
denki elfoglalta a szállását, 
majd felfedeztük a tábort. 
Nagyon tetszett, amikor 
először vízre szálltunk. Ne-
kem a kajakkal könnyebb 
volt bánni, mert a kenuhoz 
sokkal több erő kellett, hogy 
gyorsan tudjunk siklani a 
vízen. Nagy élmény volt szá-
momra az is, hogy az egész 
osztály együtt fogyasztotta 
el a reggelijét, az ebédjét és 
a vacsoráját.  
Jó volt együtt lenni! 

Nagy élmény volt számom-
ra, hogy megtanultam kaja-
kozni, és az úszásban is so-
kat fejlődtem. Még motor-
csónakot is vezethettem! 
Ellátogattunk a Tisza-tavi 
ökocentrumba, ahol sok új 
ismeretet szereztünk a tó 
élővilágáról. Gyakran men-
tünk a pályára focizni, kosa-
razni. Sok barátot szerez-
tem. Az egyik legemlékeze-
tesebb élményem az volt, 
hogy megnéztük a magyar-
portugál meccset, és a lelkes 
szurkolásért kólával ajándé-
koztak meg minket. 

Csaba bácsi tartotta a regge-
li tornát, a tanárok ezalatt 
elkészítették nekünk a finom 
reggelit. Ebédet és vacsorát 
egy étteremben ettünk, nem 
messze a tábortól. Tetszett a 
kajakozás, a kenuzás, és 
örültem, hogy egy élmény-

fürdőbe is eljutottunk. A 
legviccesebb feladat reklám-
készítés volt. Csaba bácsi, 
Zoli bácsi és Feri bácsi hor-
kolós reklámja tetszett min-
denkinek a legjobban.  
 

Legkedvesebb tiszafüredi élményeink 

Prezenszki Balázs 6.a 

Rozek Ferencné 

Horváth Magdolna 

Prezenszki Boglárka 6.a Zechner Dominik 6.a 

RáhANGOLó taborunk 

Az idei nyár végén is rendha-
gyó módon, angolosan han-
golódtunk a tanévkezdésre, 
hiszen ismét tábort szervez-

tünk a kéttannyelvűs diákok-
nak. 
Az első nap a tábornyitó 
után csoportokba szerve-

ződtünk. Az elsősökkel Adri 
néni, a másodikosokkal 
Magdi néni, a harmadiko-
sokkal Mara néni, a negyedi-
kesekkel és a felsősökkel 
Irén néni angolozott. Az első 
nap ebéd után táncházzal 
folytatódott, majd dinnye-
partival zárult. Másnap dél-
előtt ismét angol foglalkozás 
volt,  a délutánt pedig a do-
rogi uszodában töltöttük. A 
harmadik napot várta min-
denki a legjobban, hiszen 
reggeli után a Fővárosi Állat-
kertbe indultunk. A nap még 
csak ezután folytatódott 

igazán. Visszaérve az iskolá-
ba angoloztunk, majd el-
mentünk fagyizni. Utána 
birtokba vettük az egész 
hátsó emeletet, hiszen bent 
aludtunk az iskolában. Este 
pizzapartival és diszkóval 
zártuk a napot. Másnap a 
délelőtti angolozás és az 
ebéd után következett a 
táborzáró. 
Nagyon jól sikerült ez a pár 
nap, tervezzük a következő 
tábort is! 

Kalandozók Parádon 

Ezen a nyáron negyedik al-
kalommal vehettünk részt a 
parádi táborozáson. Akik 
egyszer kipróbálták, vissza-
járnak a Mátra vadregényes, 
élményekkel teli táborába. 
Azoknak pedig, akik először 
jártak itt, a szervezők az első 
naptól izgalmas programok-
kal, játékos vetélkedőkkel 
mutatkoznak be. 
A csapatszervezés után elin-
dul a verseny, mely minden 

nap újabb kihívás elé állítja a 
tábor lakóit. Luficsata, íjász-
kodás, kincskeresés, várfog-

laló és még számos feladat 
teszi próbára a csapattago-
kat, ahol gyarapíthatják 

pontjaikat. A hegyi túrák, 
ereszkedés és a fürdőzés 
sem maradhat ki a progra-
mok közül. Idén két alkalom-
mal is lubickoltunk a bükk-
széki és a gyöngyösi stran-
don. A tábor zárásaként 
diszkóban táncoltunk. 
Kíváncsian várjuk, hogy jö-
vőre milyen programmal 
várnak minket a tábor szer-
vezői.  
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1.c Hamál Andrea, Galsi Adrienn 

Albecker Edvin 
Árkosi Viktória 
Balogh Emma 

Bartl Ádám 
Brosch Noémi 
Deák Levente 

Dömötör Domonkos 
Felföldi Jázmin 
Goda András 

Harmath Olivér 
Hermann Erik 

Klima Nóra 

Kollár Emma 
 Madarász Dóra 

Meszes Lora 
Meszes Maja 

Mihalovits Timon 
Nagy Eszter 

Németh Gréta Dorina 
Pócsik Lara 

Sasvári Dorottya 
Skrylik Tímea 

Tarnóczi Boglárka 

Angyalfi Levente Zsolt 
Bencsik Gergő 

Berndt Ákos 
Csibra Renáta Lara 

Demeter Letícia 
Erős Emili 

Faragó Kristóf 
Háromszegi Milán 

Horváth Viktor 
Janetka Borka 

Kecskeméti Lilla 
Konrád Anikó 

Mali Levente 
Márton Csanád 

Mihov Bence 
Nyilas Nóra 

Pálfi-Lánchidi Jázmin 
Pálikó Zsombor Mihály 

Simon Dávid 
Szegedi Szabolcs 
Szórádi Kristóf 

Tóth Bence 
Tóth Jázmin 
Tóth Nándor 

Tóth Sára 
Ujvári Liliána 

Végvári Nándor 

1.a Tóth Ildikó, Kovács Eszter 

Első osztályosok 2016/2017 

1.b Szladik Gabriella, Kondor Anett 

Bene Máté Jakab 
Bujdosó Csaba 

Csanda Milán Levente 
Csertő Csaba 

Csombók Norbert 
Deák Brigitta 

Dudás Gergely 
Esztergályos Derel 
Farkas Edina Mária 

Hidvégi Roland 
Ivancsó Romfa Mihály 
Kecskés Éva Viktória 
Koncz Petra Palma 

Kóra Kevin Noel 

Könözsy Konrád 
Márok-Tóth Letícia 
Mihalovics Dániel 

Mihály Botond 
Mursa Angelina 

Nagy László Sándor 
Takács Bernadett 

Valla Botond 
Veres Szonja 

Víg László Dániel 
Vincze Roland Máté 

Wagensommer Ráhel 
Wenczel Zsófia 
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Szeptember 2-án, az első 
igazi tanítási napon útra 
keltünk, hogy a kötelező 
olvasmányunk feldolgozása 
előtt kicsit újra elmélyedjünk 
a török világban. A Keresz-
tény Múzeum múzeumpe-
dagógiai foglalkozására 
mentünk , immár sokadszor. 
A törökök hódító hadjáratuk 
során, már a 15. században 
kapcsolatba kerültek Ma-
gyarországgal. A keresztény 
művészetben a pogányok és 
hitetlenek mind török vise-
letben jelentek meg. Erre 
épült a foglalkozás menete. 

Csoportokat alakítottunk, 
így csináltuk meg a feladat-
lapot. Török figurákat keres-
tünk a garamszentbenedeki 
úrkoporsón, kerestük a törö-
kök domináns színét a ruhái-
kon, megismerkedtünk a 
kaftánnal, fel is próbáltuk. 
Még MS mester oltárképein 
is kerestük a török fejfedőt, 
a turbánt. Meg is tanultuk, 
hogyan kell a fejünkre kötni. 
Milyen vidám dolog volt ez! 
Azt is megtudtuk, hogy a 
muszlin török világban a 
zöld szent szín, és találtunk 
is egy képet, a Trónoló Ma-

donnát, amelynek egyik 
alakján zöld színű turbán 
van. Nagy meglepetésünkre 
Szent Sebestyén vértanúsá-
gát bemutató képen is tur-
bánt viselnek. 
A csoportok értékelése után 
átmentünk a Dzsámiba is, 
ahol török ruhába öltözött 
tárlatvezető fogadott min-
ket. Elmerülhettünk ismét a 
török kor rejtelmeiben. 
Nagyon jól indult a tan-
évünk! Reméljük ti is kedvet 
kaptatok! 

Új arcok a katedrán 

Angol szakos nyelvtanár 
vagyok. Pályámat 1991-ben 
kezdtem az esztergomi Pe-
tőfi Sándor Általános Iskolá-
ban, ahol 17 évet töltöttem. 
Ebben az időszakban óra-
adóként az esztergomi Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-

ipari Szakközépiskolában és 
a Ferences Gimnáziumban is 
tanítottam. 2008-tól az idei 
év közepéig a felnőttképzés-
ben, saját vállalkozásomban 
tevékenykedtem. Számomra 
minden korosztály tanítása 
izgalmas, kihívásokkal teli 
feladatot jelent, örömet  ad 
tanítványaim nyelvi fejlődé-
se és lelkesedése a nyelvta-
nulás iránt. Munkám kicsit a 
hobbim is: szívesen foglalko-
zom szabadidőmben az an-
gol nyelvterület kultúrájával, 
zenéjével, politikai esemé-
nyeivel. A családommal 
igyekszem minél több időt 
tölteni kirándulások, és más 
tartalmas programok kere-
tén belül. 

Balogh Balázs 

Törökök a Keresztény Múzeumban 

Kondor Anettnek hívnak. 
2016 júniusában az eszter-
gomi Pázmány Páter Katoli-
kus Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Ka-
rán végeztem tanító szakon, 
angol és testnevelés mű-
veltségterületen. Szerencsé-

re szeptemberben el is 
kezdhettem dolgozni az 
Eötvös-iskolában. Örültem a 
lehetőségnek, hiszen egykor 
én is ennek az iskolának a 
diákja voltam és a külsős 
tanítási gyakorlatomat is itt 
végeztem.  
Jelenleg elsős osztálytanító 
vagyok, valamint angol nyel-
vet oktatok harmadik évfo-
lyamon. Az 1.b osztályban 
olvasást, írást, erkölcstant 
és technikát tanítok. Sza-
badidőmben szívesen kéz-
műveskedek, leggyakrabban 
ékszereket, füzeteket készí-
tek. Ezt a tudásomat jól tu-
dom kamatoztatni az elsős 
technikaórákon. 

4. b osztályos tanulók 

Szénássy Péter 

DÖK hírek 

A 2016/17-es tanév első 
napjaiban iskolánk minden 
osztálya megválasztotta 
osztálytitkárát és helyette-
sét. Ezek után összeült az 
iskola diáktanácsa, és titkos 
szavazással megválasz-
tották elnöküket és a he-
lyettest. A legtöbb szavaza-
tot Mihalovits Panka 8.a 
osztályos tanuló kapta, így 
az idei tanévben ő a diákta-
nács elnöke, helyettese 
Kovács Fanni 7.b  osztályos 
tanuló.  
Ezután beszéltünk az idei 
tanév programjairól: a Már-
ton-napról, a Mikulás-
bulikról, a farsangi bálról, a 
májusban megrendezésre 
kerülő Eötvös-napokról, 
valamint arról, hogyan tud-
nak a diáktanács tagjai hoz-
zájárulni a rendezvények 
sikeres lebonyolításához.  
Remélem, sokan és lelke-
sen vesztek majd részt az 
érdekes, szórakoztató prog-
ramokon. 
 

Kondor Anett 
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Az aradi vértanúk napja 

Iskolánk az idei tanévben is 
megemlékezett az 1848-49-
es forradalom és szabadság-
harc leveréséről, illetve az 
1849. október 6-i aradi vér-
tanúk és Batthyány Lajos 
kivégzéséről. 
Október 6. nagyon gyászos 
és szomorú nap a magyarok 
számára. 1849. augusztus 13
-án Világosnál a magyar 
fegyverletétel után a Habs-
burg kormány nem volt haj-

landó kompromisszu-

mot kötni. 1849 szeptembe-
rében halálra ítélték a mi-
niszterelnököt, gróf Batthyá-
ny Lajost és tizenhárom a 

hazáját védelmező magyar 
tábornokot. Batthyány La-
jost Pesten, a tizenhárom 
tábornokot, aki ártatlanok, 

sőt hősök voltak, Aradon 
végezték ki. 
A műsort, amellyel emléke-
zünk nemzeti hőseinkre, 
Enikő néni állította össze a 
8. és a 6. évfolyam néhány 
tanulójának szereplésével. 
A műsor után Vig Attila igaz-
gató úr és Mihalovits Panka, 
a diákönkormányzat titkára 
megkoszorúzta az iskolánk 
előtt álló emlékművet. 

Népmese napja 

„2005 tavaszán a Magyar 
Olvasástársaság felhívással 
fordult mindazokhoz, akik-
nek fontos a népmesék 
fennmaradása és a mesék-
ben élő bölcsesség tovább-
hagyományozása, hogy csat-
lakozzon ahhoz a kezdemé-
nyezéshez, amely szerint 
szeptember 30. – Benedek 
Elek születésnapja – legyen 
a népmese napja. 
A népmese napját első ízben 
2005. szeptember 30-án 
rendezték meg. A nap célja, 

hogy a könyvtárosok, az 
óvónők, a pedagógusok és a 
mesével foglalkozó szakem-
berek, valamint a mesesze-
rető gyerekek és felnőttek 
ezen a napon megkülönböz-
tetett tisztelettel forduljanak 
mind a magyar, mind más 
népek meséi felé.” 

Idén is megemlékezett isko-
lánk a népmese napjáról, 
Benedek Elek születésnapjá-
ról. Szeptember 30-án az 

első tanítási órán minden 
pedagógus elmesélte a gye-
rekeknek kedvenc meséjét. 
A könyvtár előtt kiállítást 
rendeztünk, ahol Benedek 
Elek életével és könyveivel 
ismerkedtek meg tanulóink. 
Kiállítottuk azokat a bábo-
kat, kedvelt meseszereplő-
ket is, amelyek egész évben 
a könyvtárban található me-
seládában rejtőzködnek. 

Szeptember 23-án az osztá-
lyunkkal Esztergomba, a 
Bazilikába mentünk kirán-
dulni. Már a buszon minden-
ki nagyon izgatott volt. 
Amikor odaérkeztünk, kör-
besétáltuk az épületet. Ha-

talmas volt. 
Belépve a 
Bazilikába 
ujjunkat 
belemár-
tottuk a 
szentelt víz-
be, majd 
keresztet 
vetettünk.  
Bementünk 
a Kincstárba,  

egy kedves bácsi körbeveze-
tett minket, akitől sok érde-
kességet megtudtunk. Pél-
dául azt, hogy a Bazilika 
nemcsak az ország legna-
gyobb temploma, de kincs-
tára az ország leggazdagabb 

műkincsgyűjteményét őrzi. 
Láttunk főpapi ruhákat, gyű-
rűket, ékszereket, kelyheket. 
Kilépve a Bazilikából a macs-
kaköves úton elsétáltunk 
Szent István koronázási 
szobráig, majd az Erzsébet 
parkba indultunk, ahol el-
időztünk egy darabig a gyö-
nyörű napos 
időben. Az 
osztállyal 
közös fényké-
pet is készí-
tettünk. Hol 
Tünde néni, 
hol Böbe néni 
fényképezett 
minket. 

Nagyon tetszett nekünk a 
kirándulás. Sajnáltuk, ami-
kor haza kellett mennünk, 
mert mindenki jól érezte 
magát. 

Kirándulás a Bazilikába 

Schieszler Anna 

Hegedűs Áron 8.b 

www.jelesnapok.oszk.hu 

Bredóka Tamás 
Szórádi Csenge 3.b 
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Nemzetközi könyvjelzőcsere program 

Az Iskolai Könyvtárak Nem-
zetközi Szervezete (IASL) 
évek óta szervez az Iskolai 
Könyvtárak Nemzetközi Hó-
napja alkalmából nemzetkö-
zi könyvjelzőcsere progra-
mot. A projekt lényege, 
hogy a különböző országok-
ból jelentkező iskolai könyv-
tárakat - a résztvevő diákok 
számát figyelembe véve - a 
szervezők összesorsolják. A 
diákok által készített egyedi 
könyvjelzőket el kell küldeni 
a kisorsolt iskolának. 
Iskolánk először vett részt 
ebben a programban. Az 
alsó tagozatosok közül a 2.a, 

a 3.c, a 4.a, a 4.b és a 4.c 
osztályosok, a felső tagoza-
tosok közül pedig az 5.b és a 

6.b osztályosok készítettek 
szebbnél szebb könyvjelző-

ket, melyeket az Egyesült 
Államokba, illetve Litvániába 
küldtünk. Aki akarta, ráír-

hatta a könyvjelző hátuljára 
a nevét és az e-mail címét, 

így az amerikai és a litván 
gyerekek fel tudják velük 
venni a kapcsolatot. Akár 
levelezhetnek, akár skypon 
élőszóban is beszélgethet-
nek majd egymással. Kiváló 
lehetőség ez a nyelvgyakor-
lásra az angolul tanuló gye-
rekeknek. Izgatottan várjuk, 
milyen könyvjelzőket ka-
punk majd a külföldi diákok-
tól, illetve kialakulnak-e ba-
rátságok a gyerekek között. 
Köszönöm a programban 
résztvevő pedagógusok és 
tanulók lelkes munkáját! 

Schieszler Anna 

Garami Fanni 6.b 

Kirándulás Alsó-Ausztriában 

2016. október 14-én reggel 
5-kor indultunk a DOKI Ide-
gennyelvi- és Művészeti 
Munkaközösségének szerve-
zésében Ausztriába. Mind-
három tagintézmény diákjai 
képviseltették magukat. 
Mindannyian izgatottan vár-
tuk, hogy felszállhassunk a 
buszra. Miután elfoglaltuk a 
helyünket, elindultunk az 
útra. Rendkívüli élményben 
lehetett részünk.  
Az első megállónk Mayerling 
volt, ahol a Habsburg uralko-
dóház vadászkastélya mel-

lett a Bécsi-erdő őszi pom-
pájában is gyönyörköd-
hettünk. Innen a heiligenk-
reuzi apátságba utaztunk, 
ahol Ausztria legrégibb cisz-
terci kolostorát tekintettük 
meg. Az idegenvezetőnk a 
kolostor lakója, egy ciszterci 
szerzetes volt. Körbeveze-
tett miket, és bemutatta a 
román és gótikus stílusú 
épület páratlan építészetét. 
A parkosított udvaron meg-
tekintettük a Szentháromság
-oszlopot és a József-kutat.  
Ezután a laxenburgi kastély-

ba mentünk. Itt született 
Rudolf koronaherceg is. A 
hatalmas kastélyparkban 
több kastély is található, mi 
az I. Ferenc császár építtette 
Francensburgot tekintettük 
meg, melyet Ausztria kin-
csesházaként is emlegetnek. 
Az épület érdekessége, hogy 
sohasem lakták, eleve látvá-
nyosságnak szánták. A leg-
több szobor márványból 
készült,nagyon sok fest-
ményt láthattunk a falakon, 
amelyek nagy része az udva-
ri életet ábrázolta. A börtön-

be is bementünk, amely 
szintén csak a látvány ked-
véért volt kialakítva, „lakója” 
sohasem volt. Az épületet 
színes üvegablakok díszí-
tették. A szép palotából kis-
vasúttal mentünk végig a 
hatalmas parkon.  
Miután buszra szálltunk már 
jöhetett is a következő meg-
álló. Baden bei Wien-be 
folytattuk utunkat. A híres 
fürdővárosban található 
Ausztria legnagyobb rózsa-
kertje. A kert tavában arany-
halak is úszkáltak. Miután 
megcsodáltuk a rózsákat a 
gyönyörű belvárosba men-
tünk, ahol szabadprogram 
volt. Az utazás során renge-
teg szép élményt szerez-
tünk, és sok fényképet készí-
tettünk. 
Köszönjük Dorog Város Ön-
kormányzatának az úthoz 
nyújtott támogatását. Leg-
közelebb, ha hasonló kirán-
dulási lehetőség van, bízta-
tok mindenkit, hogy jelent-
kezzen. 
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Európai nyelvek napja 
Tag der europäischen Sprachen 
The day of European languages 

„Idegen nyelveket tudni 
szép, a hazait pedig lehetsé-
gesig mívelni kötelesség.” 
 
 
Idén második alkalommal 
rendezte meg iskolánk az 
„Európai nyelvek napját”, 
melyet Vig Attila igazgató úr 
nyitott meg. Minden diák 

lelkesen készült erre a nap-
ra. Kicsik és nagyok egy-
aránt felléptek német és 
angol előadásokkal. 
Először közösen elénekeltük 
az Európai Unió himnuszát, 
majd nyelvekről szóló ma-
gyar idézetekkel folytattuk a 
műsort. Német és angol 
nyelvet tanuló diákok adtak 

elő zenés, verses, vicces 
jeleneteket, amelyeket úgy 
is meg lehetett érteni, hogy 
nem tanuljuk az adott nyel-
vet. A díszletekből és a jele-
netekből lehetett következ-
tetni az előadás tartalmára. 
Az „Európai nyelvek napját” 
a hetedikes és a nyolcadikos 
tanulók zárták zenés, táncos 

darabokkal. Iskolánk tanu-
lói, tanárai és a nézők sorai-
ban ülő szülők nagy tapssal 
dicsérték a produkciókat. 
A rendezvényt az ABC kez-
detű dal közös éneklésével 
zártuk. 

Koncz Panna 8.c 
Lajos Nikolett 8.b   

Október 23. 

Mi történt 1956 őszén? 
1956 őszén együtt dobbant 
meg az ország szíve. Mind-
össze 20 nap, de a magyar 
történelem talán legkiemel-
kedőbb húsz napja zajlott 
1956-ban Magyarországon. 
Egy aprócska, de elszánt 
nemzet felemelte fejét és 
nemet mondott az elnyo-
másra, a diktatúrára, és 
szembeszállt a világ akkori 
legnagyobb birodalmával. Az 

utcára vonuló diákság el-
hitte, hogy mostantól más 
lesz Magyarországon élni. A 
korábbi évek terrorját fel-
váltja a félelem nélküli élet. 
Nagy Imre miniszterelnöksé-
ge reális esélyt adott a hely-
zet normalizálódásához. 
Néhány napig úgy tűnt, hogy 
október 23 felszabadultsága 
és öröme tartós változáso-
kat eredményezhet. Az illú-
zió azonban hamar szerte-

foszlott. A jelentős fölény-
ben lévő szovjet hadsereg 
támadást indított hazánk 
ellen, 
amelynek 
eredménye-
ként Ma-
gyarország 
letette a 
fegyvert. Mi 
történt 
1956 őszén? 
Egy huszadik századi törté-
nész, George Malcolm Yo-
ung szerint a történelem 
igazi központi témája nem 
az, hogy mi történt, hanem 
az, hogy mit éreztek és gon-
doltak az emberek, miköz-
ben megtör-

tént. 
1956. október 23. Ez az év-
szám az elsősök számára 

még ismeretlen. Épp ezért 
próbáltuk minél valóságo-
sabban bemutatni az akkor 

történt eseményeket, hogy 
a kicsik is bele tudják élni 
magukat az akkori helyzet-
be. Úgy gondoljuk, hogy 
sikerült megértetnünk a 
nézőkkel az ünnep lényegét, 
de ez Gabi néni és Balázs 
bácsi nélkül nem sikerült 
volna. Köszönjük a munkáju-
kat! Reméljük, mindenkinek 
tet-
szett 
az 

Balogh Balázs  

Kölcsey Ferenc 

Éberhardt Szintia 
Pintér Veronika 7.a 
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Szeptember 17-én, immár 
19. alkalommal került meg-
rendezésre a Sulisprint fu-
tás.  
9 órakor jótékonysági futás-
sal indult a verseny a dorogi 
Buzánszky Jenő Labdarúgó 
Stadionból. Ezt követően 
korosztályonkénti versenyek 
következtek. A kisebbek 800 
métert, a nagyobbak 1800 
métert futottak. Az ered-
ményhirdetésen a legtöbb-
ször az Eötvös-iskola tanulói 

állhattak a dobogó valame-
lyik fokára. 
Újdonság, hogy idén az isko-
lások is részt vehettek a 
Hunfoglaló Challenge futá-
son, ahol az eötvösös diákok 
ugyancsak szép számmal és 
eredményesen helyt álltak. 
Gratulálunk  mindenkinek, 
akik az esős idő ellenére 
bevállalták a futást.  

Mihalovits Gáborné 

Sulisprint 2016 

8. osztály 
Fiúk 

3. Hartmann Bence 8.a 
Lányok 

3. Horváth Nikolett 8.b 

1. osztály  
Fiúk 

1. Mihalovits Timon 1.c 
2. Goda  András 1.c 
3. Berndt Ákos 1.a 

Lányok 
1. Nagy Eszter 1.c 

2. osztály  
1. Farkas Botond 

3. osztály 
Fiúk 

3. Bíró Dávid 3.c 
Lányok 

3. Tillich Tamara 3.c 

4. osztály  
Fiúk 

1. Czuth Zalán 4.a 
2. Orosz Balázs 4.a 

Lányok 
2. Hartmann Petra 4.b 
3. Jurácsik Klaudia 4.b 

5. osztály 
Fiúk 

1. Selmeci Bendegúz 5.a 
2. Bokán Barnabás 5.a 
3. Farkas Jeromos 5.a 

6. osztály  
Fiúk 

2. Faragó Bálint 6.a 
Lányok 

1. Meczger Sára 6.b 
2. Szőke Noémi 6.a 

7. osztály 
Fiúk 

2. Meczger Máté 7.b 
Lányok 

1. Kovács Anikó 7.a 
2. Tillich Georgina 7.a 

3. Mátyás Anna 7.a 

Eredmények 

Arany Kupa 

Október 10-én ötödik alka-
lommal került megrendezés-
re az „Arany Kupa” elneve-
zésű atlétika verseny. Az 
esztergom-kertvárosi Arany 
János Általános Iskola kezde-
ményezésére a környékbeli 
általános iskolák tanulói 
évről évre összemérik atléti-
ka sportágban nyújtott telje-
sítményüket. 

A rendezvény első napján az 
időjárás is kedvezett a lá-
nyok versenyéhez. Eszter-
gom, Dorog és Tát iskolái 
három korosztályban 3-3 fős 
csapatokkal képviseltették 
magukat.  

Iskolánk csapatai:  
2.korcsoport: Szolik Luca, 
Harmat Sára, Jurácsik Liliána                                               
3.korcsoport: Kovács Anikó, 
Meczger Sára, Stefanik Lau-
ra, 4.korcsoport: Zibák Fan-
ni, Menárik Adrienn, Czuth 
Zoé. 
Orsi néni és Csaba bácsi kí-
sért el minket. 
Nagyon izgultunk, de egy-
mást bíztatva, mindent bele-
adva teljesítettük a verseny-
számokat: a kislabda-
hajítást, távolugrást, és a 
futást 60 és 300 méteren. A 
megmérettetés után finom 
szendvicset és teát kaptunk 
vendéglátóinktól. A nap 
fénypontja az eredményhir-
detés volt. Mindhárom kor-
csoportban az Eötvös-iskola 
csapatai állhattak a dobogó 
legfelső fokára, és az egyéni 
versenyben is minden arany-
érem az eötvösös lányok 
nyakába került. 

Egyéni eredményeink  
2. korcsoport: Harmat Sára 
1. hely, Szolik Luca 3. hely                                        
3. korcsoport: Kovács Anikó 
1. hely, Stefanik Laura 3. 
hely 
4. korcsoport: Czuth Zoé 1. 
hely, Zibák Fanni 2. hely 

Október 11-én a fiúk verse-
nyére került sor. Az osztá-
lyunkból rajtam kívül Selme-
ci József Bendegúz és Faragó 
Bálint vett részt. 
Az első feladat a távolugrás 
volt, majd a futás követke-
zett. Hol az első, hol a máso-
dik helyen végeztünk. A kis-
labda-hajítás is jól sikerült, 

35 méter körül dobtunk. Az 
utolsó versenyszám ismét 
futás volt. 

Utána következett az ered-
ményhirdetés. Faragó Bálint 
4. helyezést ért el, Selmeci 
József Bendegúz 3. lett, én 
pedig felállhattam a dobogó 
legfelső fokára. Ez egy töké-
letes nap volt 
Ez egy tökéletes nap volt!  

Czuth Zoé 7.b 

Alapítva 1996-ban 
Megjelenik 600 példányban 

Felelős kiadó: Vig Attila 
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna 

Lapterv: Kolonics Péter 
Levélcím: 2510 Dorog, Szt. Borbála-ltp. 8. 

Telefon: 33/509-540 

Farkas Jeromos 5.a 


