
nyunknak csodálatos daláért, 
Kerényi Andrásnak a világítás-
ért és a hangosításért, a Ke-
lenföldi családnak a csoda-

szép fenyő-
fáért, Falu-
si Ivettnek  
a szoknyák 
varrásáért, 
Kuborczik 
Ildikónak a 
tánckoreo-
gráfiáért és 
valamennyi 
kollégának, 

akik jelmezekkel, kellékekkel 
segítettek bennünket. Köszö-
net a függönyért és annak 
megvarrásáért, amely aulán-
kat dekoratívvá tette. 

A hagyományoknak megfele-
lően ebben a tanévben is a 
második évfolyam tanulói 
készültek a karácsonyi műsor-
ra. Kitartó 
gyakorlás, sok 
próba után 
december 20-
án az időseket, 
21-én pedig az 
iskola nagykö-
zönségét ör-
vendeztették 
meg műsoruk-
kal. 
A szegény suszter karácsonyi 
csodáját, gyermekei álmának 
megvalósulását a zene és az 
énekkar is színesítette, amiért 
köszönet jár Gabi néninek. A 
műsor végén táncra keltek a 

fiúk és a lányok is az ünnepi 
dallamokra. A műsor végén jó 
volt hallgatni a tapsot és Attila 
bácsi elismerő szavait. 

Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni mindazoknak, akik a 
karácsonyi hangulatot bármi-
lyen formában emelték, létre-
jöttét támogatták. Köszönet 
Vig Dórának, régi tanítvá-

Karácsony  

Az Eötvös alkotókör sikere Tatán 

A Talentum Angol−Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la, Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium 2016-ban is 
kiírta közép-dunántúli 
regionális képzőművé-
szeti pályázatát, az idei 
évben stílusosan, utalva 
a pályázatsorozat jubi-
leumára „TÍZ” témakör-
ben vártak alkotásokat. 
December 8-án sor 
került a díjátadóra, 
melyet a Talentum ar-
tistáinak műsora tett 
felejthetetlenné. Szigetvári 
Krisztina köszöntötte a megje-
lenteket. Mint mondta, a pá-
lyázatra ebben az évben is 
nagyon sok színvonalas munka 

érkezett a Közép-Dunántúl 
különböző iskoláiból. A művek 
értékelésére szakértő zsűrit 
kértek fel, melynek tagjai vol-

tak Boldizsárné Kovács Gizella, 
az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet munkatársa, aki egyben 
a Magyar Rajztanárok Országos 
Egyesületének főtitkára, Foga-

rasi Katalin iparművész és 
Zombori Béla nyugalmazott 
egyetemi tanár, országos 
pedagógiai szakértő. Az Eöt-

vös alkotókör hagyo-
mányosan részt vesz 
a megmérettetésen. 
Idén különösen sike-
resen szerepeltünk. 
Iskolánk tanulói sok 
díjat hoztak el. Díja-
zottaink: 1. helye-
zettek lettek Limpár 
Csenge, Vörös Niko-
lett, Fehér Orsolya, 

2. helyezést ért el Tillich Ge-
orgina, Kesselyák Liliána, a 3. 
helyezett Zibák Fanni lett.  

2017. január 
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Egy borongós októberi szom-
bat délelőtt ismét túrázni 
indultak a barangolók. Nagy-
szülők, szülők kíséretében a 
csolnoki erdő és a kőbánya 
volt az úti cél. Az időjárás 
sajnos nem kedvezett ne-
künk, de a csapat jókedve így 
is töretlen volt. A Dorogról 

Csolnokra átvezető úton 
megtapasztalhattuk az ősz 
csodáit és az elmúló termé-
szet szép történéseit. A kő-
bányához érkezve már me-
lengető tüzek vártak helyi 
segítőnknek, Matusek Mik-
lósnak köszönhetően. Hamar 
előkerültek a szendvicsek, 

meleg teák, sütögetni való 
finomságok. Jóízű falatozás 
vette kezdetét. Sokan felfe-
dező útra indultak a kis 
völgyben rejtőző barlangok-
hoz. Szép kövekkel, ásvá-
nyokkal bővült a gyerekek 
gyűjteménye. Az elnéző mo-
solyokból ítélve még a jelen-
tős számú sárfoltért sem 
nehezteltek az anyukák. Mik-
lós mesélt a gyerekeknek a 
kőbánya régmúltjáról és 
mostani sorsáról.  
A szél és a szemergő eső 
miatt korán indultunk a ránk 
váró buszhoz, de így is sok 
szép élménnyel tértünk haza 
erről a kirándulásról. Szere-

tettel várunk mindenkit a 
következőre is!  
 

 Kirándulás a csolnoki erdőbe és a kőbányához 

Szentképkészítés a Keresztény Múzeumban 

2016. október 15-én 
„Magyar–Szent–Kép” cím-
mel nyílt kiállítás a Keresz-
tény Múzeumban, ahol az 
intézmény alapítványa és 
támogatói által meg-
hirdetett pályázatra 
beérkezett kiemelkedő 
alkotásokat tekinthetik 
meg a látogatók. A 
pályázat célja a szent-
kép műfaj kortárs le-
hetőségeinek feltérké-
pezése volt. 
Az időszaki kiállításhoz 
kötődően múzeumpe-
dagógiai foglakozást 
hirdetett Vereckei 
András művészettörté-
nész, múzeumpedagó-
gus a múzeum fogla-
koztatójába általános 
iskolás diákoknak. Cél-
ja a szentképek szakrá-
lis világához közelebb hozni 
a ma fiataljait.  
A Keresztény Múzeum 2012 
óta múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokkal várja az érdek-
lődőket kortól függetlenül. A 
foglalkozások, az alapvető 
információk átadása mellett, 
játékos formában mutatják 

be a fiataloknak az egyes 
kiemelt műalkotásokat, kre-
atív feladatok segítségével 
teszik könnyebben befogad-
hatóbbá a múzeum gyűjte-

ményeit. Így nemcsak a ke-
resztény kultúrával és művé-
szettel ismerkedhetnek meg 
az ide látogatók, hanem a 
múzeumlátogatásban rejlő 
élményt is felfedezhetik. 
Sokunk nagymamájának 
zsebe vagy pénztárcája a 
mai napig őriz egy szentké-

pet. Ha megkérdezzük tőlük, 
hogy miért van náluk min-
dig, különböző válaszokat 
kapunk, de egy biztos, az a 
szent, akit a szentkép ábrá-

zol, nagyon fontos a 
számukra. Arról vi-
szont keveset tudnak, 
hogy milyen szabályok 
szerint készülnek ezek 
a kis képek.  
Az adventi várakozás 
időszakában indultunk 
útnak Esztergomba az 
Eötvös-iskola 6.b osz-
tályos diákjaival. Az 
előzetes tárlatvezetés 
és a szentképkészítés 
szabályainak ismerte-
tése után a foglakozá-
son a monotípia tech-
nikájának segítségével 
minden tanuló elké-
szíthette minta alap-

ján az egyénien értelmezett 
saját szentképét. A jó hangu-
latú alkotómunka után fel-
töltődve érkeztünk vissza az 
iskolába. Köszönjük Vereckei 
Andrásnak az élménygazdag 
foglakozást. 

Varga Zsuzsanna  

Rajzverseny 

A Féja Géza Közösségi Ház az 
előző évekhez hasonlóan, 
immáron XIII. alkalommal 
rendezte meg a nagy népsze-
rűségnek örvendő Ister-
Granum Eurorégiós Rajverse-
nyét általános iskolás gyer-
mekek számára. Az idei té-
ma: Az én MACKÓM. 
Tanulóink nagyon szépen 
szerepeltek ezen a megmé-
rettetésen. Az alsó tagozato-
sok közül első díjat nyert 
Fekete Dóra 3.a osztályos 
tanuló Az én macikám című 
rajzával. Különdíjat kapott 
Képes Nikolett 3.c osztályos 
tanuló A VILÁG tetején című 
rajzáért. (Felkészítő tanáruk 
Szabó Márta.) A felső tagoza-
tosok között Limpár Csenge 
6.b osztályos tanuló első 
helyezést ért el Éjjel sem kell 
félnem! című rajzával. 
(Felkészítő tanára: Kolonics 
Péter.) Az alkotásokból kiállí-
tás nyílt a Féja Géza Közössé-
gi Házban, melyet 2016. dec-
ember 12-ig tekinthetnek 
meg az érdeklődők. Gratulá-
lunk a díjazottaknak! 

(kOpE) Szabó Márta 



 

Oldal  3 Csengőszó 

Több éve hagyomány a Már-
ton-napi libabál iskolánkban, 
melyre idén november 11-én 
került sor. Ezen a rendezvé-
nyen nem csak a fel-
ső tagozatosok vettek 
részt, hanem a ne-
gyedikesek is ízelítőt 
kaphattak a bál han-
gulatából. 
Az ősz egyik jeles 
napjaként tartja szá-
mon a népi hagyo-
mány ezt a napot. 
„Aki Márton napján 
libát nem eszik, egész 
éven át éhezik”- tart-
ja a közmondás. 
Ezt a mondást szem 
előtt tartva nyitott a libacsár-
da az emeleti háztartástan 
teremben. A libazsíros ke-
nyér lilahagymával, meleg 

teával és teasütemé-

nyekkel igen ízletesnek bizo-
nyult. Az énekteremben be-
rendezett büfében szendvi-
cset, süteményt és üdítőt 

vásárolhattak a táncban 
megéhezett, megszomjazott 
gyerekek. A bál hangulatát a 
játékos vetélkedő alapozta 
meg. Az évfolyamok ügyes-

ségi, műveltségi versenyszá-
mokban mérettették meg 
magukat. Nevetésben és 
jókedvben nem volt hiány, 

az iskola zengett a lelkes 
szurkolóktól. Az ötletes libaj-
elmezbe bújt gyerekek zenés
-táncos felvonulását nagy 
taps kísérte. 

Nagy örömünkre a vetélke-
dőt a mi évfolyamunk, a ha-
todik évfolyam nyerte, jutal-
mul egy méretes csokitortát 

kaptunk, amelyet kö-
zösen fogyasztottunk 
el. A vetélkedő után 
következett a várva-
várt diszkó. A zenét az 
Eötvös Rádió tagjai 
szolgáltatták, és egé-
szen este 8 óráig szó-
rakozatták a táncolni 
vágyó gyerekeket a 
legnépszerűbb zene-
számokkal. 
A bálon nagyon jól 
éreztük magunkat, 
játékkal, tánccal és 

vidámsággal töltöttük az 
ősznek ezt a hagyományőrző 
napját! 
 

Márton-napi libabál 

Árkosi Klaudia 6. b 

Nagy örömmel hallottuk, 
hogy osztályunknak a szülők 
idén is megrendezik a Hal-
loween-bulit.  
Október 28-án elérkezett a 
várva várt nap. Voltak, akik 
ijesztő arcfestéssel, jelmez-
ben érkeztek. Amikor belép-
tünk az osztálytermünkbe, 
megcsodáltuk a színes-
humoros dekorációt, a süte-
ményekkel, szendvicsekkel 
megterített asztalokat. Ha-
marosan megszólalt a zene, 
indult a parti. Sok érdekes 

játékot ját-
szottunk, tán-
coltunk, jókat 
nevettünk. 
Közben min-
dent meg-
tettünk azért, 
hogy a finom-
ságok eltűnje-
nek az aszta-
lokról. Megint 
nagyon jól 
éreztük ma-

gunkat!  
Köszönjük szépen a szülők-
nek a kiváló szervezést, osz-
tályfőnökünknek pedig a 
lebonyolításban nyújtott 
segítséget! 

Halloween a 6. c-ben 

Az idei tanévben is jártunk 
színházban. November 8-án 
délután indultunk el Tatabá-
nyára a Jászai Mari Színház-
ba, ahol a RögvEst című elő-
adást néztük meg. Ez nem 
egy szokványos színházi él-
mény volt, rögtönzést 
láthattunk. A szereplők az 
adott pillanatban találták 
ki a történetet a közönség 
közreműködésével. A já-
tékvezető kérdéseire a 
nézők válaszoltak, ez alakí-
totta az előadás menetét, 
így mi befolyásolhattuk a 
színpadi történéseket. A 
kedvenc jelenetünk az 
volt, amikor a kérésünkre 
eljátszották két fiú balsze-
rencsés esetét, melyben egy 
iskolai ablakot törtek be. 
Ebben a jelenetben a színé-
szek különböző filmműfajok 
stílusában adták elő az ese-
ményeket. Az előadás során 
egy vállalkozó kedvű diák-
lány is helyet kapott a szín-

padon, és részese lett a 
„darabnak”. 
A közönség már az elejétől 
fogva érdeklődéssel és lelke-
sedéssel követte az előadást. 
Ezt a vicces, vidám hangula-
tú műsort a Momentán Tár-

sulat adta elő. Nagyon nagy 
élmény volt, máskor is szíve-
sen részt vennénk hasonló 
előadáson. Tanáraink tetszé-
sét is elnyerte ez a szórakoz-
tató „interaktív” program. 

Színházlátogatás 

Kesselyák Liliána 6.c  

Mihalovits Panka 
Zibák Fanni 8.a 
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A 3.a és a 3.c különös esete  
Holden Rose-zal 

2016. november 22-én író-
olvasó találkozón vettünk 
részt iskolánk könyvtárában. 
Kovács Attila, az író, más 
néven Holden Rose, aki 8-10 
éves gyerekeknek  ír detek-
tívtörténeteket, előadást 
tartott nekünk. Arról mesélt, 
hogyan születnek a könyvei. 
Majd bemutatta a művek 
szereplőit és azokat a hely-
színeket, ahol az izgalmas 
történetek játszódnak. Felol-
vasott egy részletet a Fáraó 
jogara című könyvéből. Utá-
na kérdéseket tett fel a felol-

vasottakból. Aki jól válaszolt, 
könyvjelzőt kapott, és aki a 
legtöbb könyvjelzőt gyűj-
tötte, nyert egy könyvet. A 
3.c osztályos Győry Máté 
volt a legügyesebb, ő vihette 
haza az ajándékkönyvet. 
Jól éreztük magunkat, mert 
az előadás érdekes és vicces 
volt. Örültünk annak is, hogy 
az író dedikálta a könyvtár-
ban található könyveit. 

Kiállítás-megnyitó  
az Eötvös Galériában 

2016. november 29-én 16 
órakor nyílt meg galériánk-
ban az Írisz Fotóklub kiállítá-
sa. A következőkben Kolo-
nics Péter megnyitóbeszédé-
ből közlünk néhány gondola-
tot.  
„Az írisz a nősziromfélék 
családjának névadó nemzet-
sége. 200-300 faj tartozik 
ide. Tudományos nevét a 
szivárvány görög nevéről 
kapta, az ide tartozó virágok 
sokféle színváltozatára utal-
va. Nehezen tudom elkép-
zelni, hogy ez a meghatáro-
zás motoszkált kiállító kö-
zösségünk tagjainak fejében, 
amikor nevet kerestek kö-
zösségüknek, annak ellené-
re, hogy logójukban 
az említett virág is 
szerepel. Közelítsünk 
akkor máshonnan. 
Írisz a görög mitológi-
ában a szivárvány 
istennője, Thaumasz 
és Élektra lánya. Ba-
bits Mihály első, „Levelek 
Iris koszorújából” című ver-
seskötetének egyik bevezető 
ódája- a „Himnusz Irishez” 
című, melyben a költő egyik 
ars poeticáját fejti ki: olyan 
sokszínűen akar dalolni, 
mint Írisz ezerszínű ruhája. 

Talán már közelebb járunk, 
hiszen a klub sokszínű gon-
dolkodását, esetükben a 
fotózásról, a kiállított képek 
is jól tükrözik. Nézzük a har-
madik lehetőséget: írisz, a 
szivárványhártya, amelynek 
fényáteresztő nyílása a pu-
pilla. Hasonló funkcióval bír 

a fényképezőgép blendéje, 
és már a fotózásnál tartunk. 
Az Írisz fotóklub Esztergom-
Kertvárosban, a Féja Géza 
Közösségi Házban alakult 
meg 2008 elején. A klub 
megalakítására a tagokat a 
fényképezés szeretete, mint 
közös hobbi ösztönözte. 
Amatőr alkotók. Az 
„amatőr” szó hallatán sokak-
ban még mindig rossz be-
idegződések alakulnak ki. 
Hogy ez mennyire nem igaz, 
itt látható a kiállításon. 
Mert, hogy gondolkodik 
erről a XX. század egyik leg-
ismertebb fotósa, André 
Kertész: „Az élmény az 
enyém, így minden képem 

elsősorban önmagamnak 
szól, ha másnak is készül. 
Amatőr vagyok, és az is ma-
radok egész életemben!” 
Kiállítóink Czéh Zoltán, Fábi-
án Zsuzsanna, Mitrofan Cla-
udiu, Neves József a legne-
mesebb értelemben vett 

amatőr fotósok. Mi az, 
ami közös bennük? 
Látni és láttatni akar-
nak valamit a világból, 
amit nemcsak az ob-
jektíven, hanem saját 
érzelmeiken is keresz-
tül engednek. Mert mi 
a mi dolgunk itt és 

most? Utána menni a kép-
ben rögzített gondolatnak, 
és az sem baj, ha nem 
ugyanaz a gondolat fogalma-
zódik meg bennünk, mint a 
művészi szándék.  
Álljunk meg, és hagyjuk, 
hogy a kiállított képek szólja-
nak hozzánk.” 

Fekete Dóra 
Konrád Hajnalka 

Kovács Edvin 
Kovács Szilárd 3.a 

Színre lépünk 

Iskolánkban hosszú évekre 
tekint vissza az a hagyo-
mány, hogy a nagycsoportos 
óvodásokat szüleikkel együtt 
vendégül látják a leendő 
elsős tanító nénik egy-egy 
délutáni foglalkozás erejéig.  
Az elsőre november 30-án 
került sor, Kopogtató cím-
mel. Móni néni és Zsuzsa 
néni nagy izgalommal készül-
tek az ovisok fogadására. A 
délután témája a téli ünne-
pekre való hangolódás volt. 
A gyerekek segítettek Tél-
apónak kiszabadítani a rén-
szarvasokat Téltündér fogsá-
gából. Ennek fejében Téltün-
dér jól megdolgoztatta őket, 
különböző próbákat kellett 
kiállniuk: pl. téli ruhák válo-
gatása, kesztyűk párosítása, 
puzzle, hóember építés, Mi-

kulás dalok éneklése, versek 
szavalása, adventi naptár 
készítése. Mire az utolsó 
rénszarvas is kiszabadult, a 
nagycsoportosok is jól elfá-
radtak. Gyógyírt jelentett 
számukra a finom mézeska-
lács elfogyasztása. Ezután, 
akinek kedve és ereje enged-
te, kartonból elkészíthette 
Rudolfot, a piros orrú rén-
szarvast. Reméljük a sok 
játékkal, mókával emlékeze-
tessé tettük a gyermekek 
számára az iskolába készülő-
dés időszakát. 
Bízunk benne, hogy a követ-
kező foglalkozásokon is ilyen 
sok érdeklődőt köszönthe-
tünk. 
 

Nagy Mónika 
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Előző számunkban hírül ad-
tuk, hogy iskolánk az idei 
tanévben csatlakozott az 
Iskolai Könyvtárak Nemzet-
közi Szervezete által meghir-
detett könyvjelzőcsere prog-
ramhoz.  
Októberben postára adtuk a 
tanulóink által készített 
könyvjelzőket. Kíváncsian 
vártuk, hogy mikor érkeznek 
meg partnereinktől, az Ame-
rikai Egyesült Államokból és 
Litvániából a nekünk szánt 
könyvjelzők. Novemberben 
és decemberben többször is 
egy-egy nagy borítékkal a 
kezében lépett be a postás 

néni az iskola ajtaján.  Rög-
tön gondoltuk, hogy ezekben 
csak a várva várt könyvjelzők 

rejtőzhetnek. Izgatottan 
bontottuk ki a borítékokat. A 
könyvjelzők változatos képet 

mutatnak, hiszen készítőik 
között óvodás korú gyere-
kek, kisiskolások és felső 
tagozatosok is vannak.  
Köszönjük partnereinknek 
ezt a felejthetetlen élményt! 
1. Providence Elementary 
School (Huntsville, Alabama) 
2. Pine Road School (Pine 
Road, Pennsylvania) 
3. Kaunas Alexander Pushkin 
gymnazium (Kaunas, Lithu-
ainia) 
4. Vydmanty gimnazijá 
(Vydmantai, Lithuania) 

Nemzetközi könyvjelzőcsere program 

Schieszler Anna 

Adventi vásár Bécsben 

Iskolánkban már hagyo-
mány, hogy a gyerekek kéré-
sére minden évben eluta-
zunk a bécsi karácsonyi vá-
sárba. Erre idén december 2-
án került sor. 
A legnagyobb és legrégebbi 
(az idei a 700.) vásár Bécs-
ben a városháza előtt van. 
Első utunk ide vezetett. A 
fenyőfát erre az alkalomra 
mindig Ausztria más-más 
tartományából hozzák a fő-
városba. Az idei fa Steier-
mark tartományból érkezett 
és 27 méteres magasságával 
a park kiemelkedő dísze. A 
vásári árusok a sok szép ka-
rácsonyi ajándéktárgyak 

mellett különböző ka-

rácsonyi finomságokkal vár-
ják a látogatókat. Ebben az 
időszakban a városháza föld-
szinti folyosója is karácsonyi 
pompában tündököl, ahol a 

kisebb gyerekeket kézműves 
foglalkozásokkal várják. A 
vásári séta után a Termé-
szettudományi Múzeumba 

mentünk, ahol izgalmas be-
tekintést kaptunk Földünk 
történetébe. A gyűjtemény 
egyik legértékesebb darabja 
az 1908-ban az alsó-ausztriai 

Wachau régióban talált 
29500 éves és mindössze 11 
cm magas Willendorfi Vé-
nusz. A dinoszauruszok ter-

mében e hatalmas ősállatok 
csontvázai mellett egy élet-
hűnek ható, mozgó dino-
szaurusz várt ránk félelmetes 
ordítással. A múzeumból a 
belvárosba sétáltunk, érintve 
a” Hofburg” (egykori császári 
palota) tekintélyt sugárzó 
épületegyüttesét. Sétánk 
Bécs egyik jelképénél  a 
„Stephansdom”-nál ért vé-
gett. Még egy utolsó sétát 
tettünk a kivilágított vásár-
ban, majd fáradtan, de szép 
élményekkel szálltunk fel a 
buszra, és indultunk haza. 

Kirándulás a Mezőgazdasági Múzeumba 

Egy szép novemberi délutá-
non felszálltunk a buszra, 
hogy ellátogassunk Buda-
pestre a Mezőgazdasági Mú-
zeumba. Másfél óra múlva 
megérkeztünk a Városliget-
be, Budapest egyik legjelen-
tősebb múzeumába a Vajda-
hunyad várához. Maga az 
épület nagyon szép.  
Belépve a múzeumba egy 

néni fogadott ben-
nünket, aki végig-
kísért a kiállításon. 
Sok-sok érdekes-
séget láttunk. 
Megismertünk 
trófeagyűjtemé-
nyeket, preparált 
állatokat, nádfedeles házi-
kót. Az egyik legemlékezete-
sebb a pásztorok életét és 

viseletét, valamint az ottho-
nok fejlődését bemutató 
rész volt. 

A múzeumlátogatás után a 
Hősök terére mentünk, ahol 
sok szobrot láttunk, többek 
között Szent István és Köny-
ves Kálmán szobrát. 
Élményekkel telve mentünk 
haza. Nagyon várjuk a követ-
kező kirándulást! 

Kontra Zoé Hanna 
Bredóka Tamás 3.b 

Willinger Dzsenifer 
Vaskó Emese 7.c 
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Iskolánk barangolói szeret-
nek túrázni minden évszak-
ban! Évek óta terveztük, 
hogy jó lenne, ha télen is fel 
tudnánk jutni a Sasfészek 
Turistaházhoz, megcsodálni 
a tájat, esetleg a Mikulással 
is találkozni. Idén 
mindannyiunk nagy örömére 
megvalósíthattuk ezt a ter-
vet. 
A Dorogi Gyógyszergyártók 
Turista Egyesületének 
szervezéséhez csatlakozva 
részesülhettünk 2016. de-
cember 4-én, vasárnap eb-
ben a téli kalandban. 
Busszal indultunk a Fekete-
hegyhez. Amint a parkolónál 
leszálltunk, máris a kedves 
Mikulással és segítőjével 

találkoztunk. Szaloncukrokat 
és kedves szavakat oszto-
gattak minden kicsinek és 
nagynak. Együtt gyalogol-

tunk fel a hegyre, ahol na-
gyon vártak már bennünket, 
főleg a Mikulást. Zsíros ke-
nyeret kaptunk lila hagymá-

val, forró teával, és ki-ki el-
készíthette sütögetni valóját 
a tűznél. Miután megpihen-
tünk és jóllaktunk, kezdődött 

az igazán nagy feladat. A 
Mikulás több mint 120 cso-
magot osztott szét a gyere-
kek között. Nagyon nagy 

élmény volt a gyermeknek ez 
a találkozás. A Mikulás na-
gyon kedves volt, mindenkit 
szívesen meghallgatott. A 
kicsik versekkel, mondókák-
kal, dalokkal készültek.  
Mi, felnőttek hálásak voltunk 
a szervezőknek, akik reggel 8 
órától szorgoskodtak a nagy 
hidegben, hogy a nagy talál-
kozás felejthetetlen legyen. 
Nagy-nagy köszönet a 
szervezésért Tóth Gyulának,  
Für Istvánnénak, Rácz Zsóká-
nak, Mészáros Lászlónak és a 
többieknek, amiért mi, ba-
rangoló kalandorok is megis-
merkedhettünk a Sasfészek 
Mikulásával, együtt tölt-

1.c osztályosok 

Szladik Gabriella 

Mikulás 

Ismét eltelt egy év. Jó szoká-
sához híven, december 6-án 
újra meglátogatott bennün-
ket a várva várt Mikulás. 
Persze csak reménykedtünk 
a találkozásban, hiszen ta-
valy még óvodások voltunk, 
nem tudtuk, hogy az iskolá-
ban is látogatást tesz.  
„Mikulás, Mikulás, 
Kedves Mikulás! 
Gyere már, gyere már, 

Minden gyerek vár…” 
Izgatottan készültünk a 
„nagy nap"-ra. Színes rajzo-
kat készítettünk, új dalokat 
és verseket tanultunk, ezek-
kel fogadtuk a jó, öreg Miku-
lást. Elsőként minket, az is-
kola legkisebbjeit látogatta 
meg. Csodálkozva hallgattuk, 
mennyi mindent tud rólunk. 
Nagyon örültünk minden 
kedves szónak és a csomag-

nak, ami sokféle finomságot 
rejtett. Persze idén is megfo-
gadtuk, hogy jók, szófogadó-
ak, illedelmesek és szorgal-
masak leszünk.  
Szeretnénk, ha jövőre is ellá-
togatna hozzánk, és akkor is 
csupa jót és szépet mondana 
nekünk, rólunk. Már most  
nagyon várjuk! 
 

Teadélután, Márton-nap, Mikulásgyár 

Októberben ismerkedési 
teadélutánt szerveztünk az 
1. b-seknek. A kedves gyere-

kek számára szép asztal-
terítők, igazi teáscsészék, 
hajtogatott szalvéták, 
citromkarikák, ízletes és 
illatos gyümölcsteák biz-
tosították a jó hangulatot. 
Márton-napon Viola néni 
látott vendégül minket 
libazsíros kenyérrel, lila-
hagymával. Köszönjük 
neki! 
Karácsonyi projektünk 
keretében a csolnoki rá-

kóczi-telepi Mikulásgyárba 
kirándultunk. Csodálatos 
jégvilágba csöppentünk: a 

környéken zúzmarás fák, 
bokrok. A Mikulásgyárat egy 
buszmegállóba álmodták 
meg az alkotók. Mellette egy 
fényfüzérrel díszített óriás 
fenyő várta a látogatókat. Az 
irányjelző táblákon jégcsa-
pok lógtak, kismanók készí-
tették az ajándékcsomago-
kat, melyeket szállítószalag 
továbbított. A mennyezeten 
sok kis csillag világított. Vi-
lágórák mutatták a helyi, 
moszkvai, londoni, pekingi és 
new yorki időt. Fagyos pos-
taláda várta a gyerekek kéré-

seit, leveleit. Megcsodáltuk a  
világtérképet, elképzeltük,  
hány helyet kell bejárnia a 
kedves, öreg Mikulásnak az 
ajándékokkal rénszarvas 
repítette szánján. Egy köny-
vespolcon régi meseköny-
vek, bennük gyönyörű ké-
pek, mesék. 
A buszra várva hegymászás-
sal töltötték az időt a gyere-
kek. Élményekkel telve ér-
tünk haza! Köszönet a kísérő 
nagymamának és apukának 
a segítségért!  
 

Barangolók találkozása a Mikulással 

Horváth Magdolna 
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Győzelem az angol nyelvű szavalóversenyen 

December 7-én rendezték 
meg az országos angol nyel-
vű vers- és prózamondó ver-
senyt a budapesti KAPOCS 
Magyar-Angol Két Tannyelvű 
Általános Iskolában. 
Dorog városát iskolánk 
kéttannyelvű tagozatának 
diákjai képviselték: az alsó 
tagozatból Goda Boglárka és 
Mali Gyula, a felső tagozat-
ból Gremsberger Edvin és 
jómagam indultunk  ezen a 
színvonalas, komoly megmé-
rettetésen. A kicsiket Kam-
burova-Szőke Irén tanár 
néni, míg minket, felsősöket 
Faragó Anita tanár néni ké-
szített fel. 
A verseny napját alapos fel-
készülés előzte meg, hiszen 
mindenkinek egy-egy angol 
nyelvű verset kellett helyes 

kiejtéssel, a vers hangulatát 
tükröző előadásmódban 
megtanulnia. A szavalóver-
senyre szép számmal nevez-
tek be gyerekek az ország 

távolabbi tájairól és buda-
pesti iskolákból is; 21 kéttan-
nyelvű iskolából, több, mint 
nyolcvan versmondó érke-
zett, a felső tagozat diákjai 

42 fővel, az alsó tagozatosok 
39 fővel képviseltették ma-
gukat. 
Ezen az eseményen a vers-
mondók mindegyike komoly 

angoltudását és előadói ké-
pességét bizonyíthatta be. A 
verseny nagyon szoros és 
izgalmas volt a jobbnál jobb 
szavalatoknak és a szebbnél 

szebb verseknek köszönhe-
tően. 
A szereplésem előtt termé-
szetesen nagyon izgultam, 
de a végén úgy éreztem, 
hogy remekül sikerült előad-
nom Shel Silverstein: Sick 
(Betegség) című versét. A 
zsűri és a közönség ezért 
mosollyal és nevetéssel ju-
talmazott. Az eredményhir-
detésen pedig megmutatko-
zott, hogy a kemény mun-
kám meghozta a gyümöl-
csét, mert a zsűri az első 
díjat ítélte nekem! 
Nagy büszkeséggel tölt el a 
tudat, hogy ezen a verse-
nyen részt vehettem, és erő-
sítettem iskolánk és Dorog jó 
hírnevét. 

Hétköznapi angyalok kerestetnek  
Mihalovits Panka sikere az országos pályázaton 

„Biztos segítettél már valaki-
nek valahol. Most itt van az 
ideje, hogy példaként meg-
mutasd jótettedet másoknak 

is! Az Angyali.hu 
Alapítvány Hétköz-
napi Angyalok Nem 
Hétköznapi Tettei 
címmel alkotói pá-
lyázatot hirdet az-
zal a céllal, hogy az 
emberek körében 
létrejövő alkalmi 
vagy mindennapi 

jótetteket összegyűjtse. A 
beérkező alkotások bemuta-
tásra kerülnek, következmé-
nyeként a pozitív gondolko-

dás kerül előtérbe. A pályá-
zat célja, hogy jó példák ré-
vén az emberek értékrendje 
pozitívan változzon.” Ezzel a 
gondolattal indította útjára 
pályázatát az Angyali.hu Ala-
pítvány, melyre 680 rajz, 
vers, irodalmi alkotás, fotó, 
egyéb alkotás érkezett. Te-
hetünk a társadalmi közöny 
ellen, példamutatással, min-
ták átadásával, tapasztalatok 
cseréjével. Az Angyali.hu 
2016-os évi pályázata erre jó 

alkalom volt. A témakört 
leginkább bemutató, legjobb 
pályamunkák értékes díja-
zásban részesültek. A tíz 
díjazott munka közül négy a 
képzőművészet kategóriá-
ban került értékelésre. Itt 
tálalhatjuk iskolánk tanulójá-
nak Mihalovits Pankának 
munkáját is. Nyereménye 
egy Samsung táblagép volt. 
Gratulálunk Panka! 

Helytörténeti vetélkedő 

2001 óta minden évben 
megrendezésre kerül a doro-
gi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat helytörténeti 
vetélkedője, amin iskolánk 
15 éve részt vesz.  
Egy hónapon át készültünk a 
versenyre. Megnéztük a Hő-
sök terét, a Kitelepítési em-
lékművet, a Kálváriát és a 

Tájházat. A Tájházban 

Sasvári Kati néni sok érde-
kességet mondott el a kitele-
pítésről, melyről előzetes 
feladatként egy fogalmazást 
kellett írnunk. Ehhez segítsé-
get nyújtott Kolonics Péterné 
és Puchner Ferenc könyve is. 
November 29-én volt a ver-
seny a Petőfi-iskola könyvtá-
rában. Jelen volt a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke, Vörös Jánosné, vala-
mint Kolonics Péterné és 
Sasvári Katalin. Négy dorogi 
csapat versenyzett: az Eöt-
vös-, a Petőfi-, a Zrínyi-
iskola, valamint a gimnázium 
csapata.  
Az eredményhirdetésre dec-
ember 10-én a Luca-napi 
ünnepség keretében a mű-
velődési házban került sor. 

Nagy meglepetésünkre elsők 
lettünk. Nyereményünk okle-
vél és pénzjutalom volt. Na-
gyon élveztük a versenyt, 
örültünk a ragyogó ered-
ménynek. 
 

Árkosi Klaudia 6.b 

Miklovicz Eszter 
Willinger Dzsenifer  

Vaskó Emese 7.c 

kOpE 
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Geodában jártunk 

A felújított tornaterem átadása 

A szünet előtti utolsó héten 
adtuk át ünnepélyes keretek 
között a felújított tornater-
münket. Régi vágyunk volt a 
már elhasználódott és nem 

is túl korszerű sportpadló 
cseréje, melyre idén végre 
sor kerülhetett. A jeles ese-
ményen részt vett Dr. Titt-
mann János, polgármester 
úr, Horváth László, az MKSZ 
szakfelügyelője és Szappa-
nos István, a K-EMKSZ elnö-
ke. Vendégeink nem csak 
jelenlétükkel tisztelték meg 
az eseményt, hanem sport-

szereket is ajándékoztak 
fiatal sportolóinknak. 
Mivel iskolánk évek óta aktív 
résztvevője a „Kézilabda az 
iskolában” programnak, jó 
eséllyel pályázhattunk a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség 
2015-ben közzétett projekt 
kiírására. Dorog Város Ön-
kormányzata által beadott 
anyagot támogatásra érde-
mesnek ítéltek, így a szüksé-
ges szerződések megkötése 
után - kis késéssel - novem-
berben elkezdődhettek a 
munkálatok. A burkolat tel-
jes cseréje és a falak festése 
fért bele a több mint 25 mil-
lió forintos költségvetésbe. 
Egy önterülős, minden szem-
pontból egészségesebb, ízü-
letkímélő, rugalmas borítást 
kapott a csarnok, mely színé-
ben is felüdülést jelent a 
korábbihoz képest. A két éve 
kialakított futófolyosóval 
együtt kulturáltabb, esztéti-
kusabb környezetben spor-

tolhatnak diákjaink, melyet 
reményeink szerint meg fog-
nak becsülni, és ígéretüknek 
megfelelően óvni fognak, 
hogy még nagyon sok eötvö-
sös mozoghasson örömmel a 
létesítményekben. 
Köszönetünket fejezzük ki a 
30 %-os önrészt vállaló doro-

gi önkormányzatnak, és a 
kézilabda sportágban ered-
ményesen tevékenykedő 
kollégáknak, hiszen ezek 
együttesen kellettek ahhoz, 
hogy ez a beruházás létrejö-
hessen. 

Alapítva 1996-ban 
Megjelenik 620 példányban 

Felelős kiadó: Vig Attila 
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna 

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

Telefon: 33/509-540 

Decemberben az esztergomi 
Geodában jártunk az ásvány- 
és őslénykiállításon.  
Ne gondoljátok, hogy ez egy 
„rendes múzeum”. Nem kel-
lett csendben maradni, hoz-
zányúlhattunk szinte min-
denhez. Igazi cápafogakat 
találtunk a homokban, ara-
nyat mostunk, ragyogó ásvá-
nyokból fülbevalót, karkötőt 

készítettünk. Mindezt haza is 
hozhattuk. Bepillantottunk a 
dínók világába, még Tirex 
koponyát is láttunk. Fantasz-
tikus volt. Nézzétek meg ti is! 
Köszönet a szülői segítség-
ért, amely nélkül ez a felejt-
hetetlen kirándulás nem 
jöhetett volna létre. 

3.c osztályosok 

Vig Attila 

Berecz Zoltán 
Jánosi Csaba 

A Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége „Dobd 
a kosárba!” programjához 
2015 szeptemberében csat-
lakoztunk. Ebben a tanév-
ben a dorogi kosaras palán-
tákkal, az őszi-téli 
szezonban két alka-
lommal vettünk 
részt az U11-es me-
gyei bajnokságban. 
Novemberben az 
első fordulónak 
Oroszlány adott ott-
hont. A jóval erő-
sebb házigazda csapatától 
kikaptunk, második mérkő-
zésünket viszont megnyer-
tük Mór ellen. 
A téli szünet előtt Tatára 
utaztunk. Az első összecsa-
páson sajnos alulmaradtunk 
a tatai csapattal szemben. 
Második megmérettetésün-
kön viszont behúztuk a két 

pontot, hiszen sikerült Tata-
bánya ifjú kosarasait legyőz-
nünk. Így az első két fordulót 
50%-os mérleggel zártuk. 
Tavasszal további két me-
gyei helyszínen lesznek mér-

kőzések. Az 1-2. osztályoso-
kat pedig kosárlabda dzsem-
bori várja. Ezt a kosárlabdás 
ügyességi sor-, illetve dobó-
versenyt tavaly megnyertük, 
így idén címvédőként várjuk 
majd a megye többi csapa-
tát. 

Dobd a kosárba! 


