
érzékeljük a késések számá-
nak csökkenését, ami szin-
tén fontos célkitűzés volt. 
Házirendünkkel kapcsolatos 
visszatérő gondunk az isko-

lai megjelenés szabályozása, 
illetve a közösen megfogal-
mazott korlátozások figye-
lembe vétele, betartása. Így 
év elején is szeretném meg-
erősíteni, hogy nem támo-
gatjuk az elszaporodó haj-
festéseket, körmöket, me-
lyek egyre extrémebb meg-
jelenési formái felfogásunk, 
értékrendünk szerint nem 
elfogadhatóak. 
Szeretnénk, ha élmények-
ben, eredményekben gaz-
dag tanév elé nézhetnénk, 
lehetőséget adva tanítvá-
nyaink számára saját elkép-
zeléseik, terveik megvalósí-
tásához is. Ennek feltételeit 
megteremteni nevelőtestü-
letünk feladata, melyhez 
kedves kollégáimnak is jó 
munkát kívánok! 

A szeptemberi kezdés már 
jócskán mögöttünk van, de 
az idei tanév első számában 
talán nem árt sorra venni 
terveinket, teendőinket. 
Mint elsődleges cél, a tanul-
mányi munka eredményes-
ségének javítása idén is az 
élre kívánkozik. Szeretnénk, 
ha teljesíteni akaró, az új 
ismeretekre fogékony diá-
kok sokasága népesítené be 
a termeket. Ennek egyenes 
következménye lenne a sok 
szép bizonyítvány, ami gon-
dolom közös vágyunk. Sze-
retnénk, ha ebben a tanév-
ben tovább tudnánk javítani 
az országos mérések ered-
ményein, mely egyre inkább 
fokmérője az intézményi 
munka megítélésének. Izga-
tottan várjuk nyelvvizsgára 
készülő nyolcadikosaink 

produkcióját, hiszen hosszú 
évek kemény munkájának 
gyümölcse érhet be a sike-
res bizonyítványok bemuta-
tásával. Első tehetségcso-
portunk felső tagozatos lett. 
Folytatódik a fejlesztő mun-
ka, kiegészítve a versenyez-
tetéssel. Már rutinunk van a 
témahetek szervezésében, 

ennek ellenére az idei terve-
zésnél is izgatottan várjuk 
ezek sikerességét. Először 
az alsós karácsonyi projekt 
kerül megrendezésre. Újra 

gondoljuk a táblajátékok és 
stratégiai játékok használa-
tának rendjét, módját. Sze-
retnénk, ha minél többen 
kapcsolódnátok be, akár 

nevelők, szü-
lők bevonásá-
val is. Pályá-
zatok segítsé-
gével támo-
gatjuk meg a 
tehetséggon-
dozó munkát, 
természettu-
dományos, és 

komplex fejlesztési terüle-
ten. Szeretnénk felújítani 
szabadtéri sportlétesítmé-
nyünket. Új burkolatot kap-
na az aszfaltos kézilabda 
pálya. 
Működőképes az új belépte-
tési rendszerünk. Köszönjük 
a szülők megértő és támo-
gató hozzáállását. Már most 
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Június végén egy hétfői na-
pon indultunk a Tisza-tóhoz. 
Az első napot hajókázással  
kezdtük. Feri bácsi elmagya-
rázta, hogyan kell kajakozni 
és kenuzni. Bár eleinte so-
kaknak nehezen ment, a 
tábor végére mindenki egész 
jól belejött az evezésbe.  
Ezután következett az úszás. 
Első alkalommal sokat gya-
koroltunk, majd játszhattunk  

is egy kicsit. Az úszóverse-
nyen mindenki nagyon iz-
gult. A kajakverseny a vihar 
miatt sajnos elmaradt, he-
lyette kvízkérdéseket kellett 
megválaszolnunk. 
Ez a hét gyorsan eltelt. Min-
dig jó szívvel fogunk visszate-
kinteni erre a táborra. 
 

Tiszafüred 2017 

Élmények az angol nyelvi táborból 

Táborozók Parádon 

Iskolánkban a parádi táboro-
zás már múltra tekint vissza. 
Ezen a nyáron is szép számú 
csapattal indultunk a Mátrá-
ba. Miért is jelentkeznek a 
kicsiktől a nagyokig annyian? 
Erre vártuk a válaszokat! 
Elmondják élményeiket, akik 
ott töltöttek idén is egy he-
tet. Kinek, mi tetszett a tá-
borban?  
- Ez a tábor volt a világ leg-
jobb tábora! Már az indulás 
is izgalmas volt, ahogy a ha-
talmas bőröndökkel fölpa-
koltunk a buszokra! Útköz-
ben a Kékesről megcsodál-
hattuk a kilátást, gyönyörű 

volt a táj! (Csonka Anízia) 
- Nekem nagyon tetszett, 
mert minden nap jól szóra-
koztam! (Csonka Bítia) 
- Az első napon csapatokat 

szerveztünk, szent állatokat 
választottunk és minden 
versenyben együtt küz-

döttünk! (Csonka Anízia) 
- Érdekes feladatokat kap-
tunk a játékokban! (Faragó 
Szelina) 
- Nagyon örültem, hogy az 

én csapatom, a Békák lett a 
nyertes az összesítésnél!  
(Csonka Bítia). 

- Kalandos feladatok voltak 
az erdőben, a patak partján 
és a tábor környékén! 
(Szilágyi Dominik) 
- Én a túrákat kedveltem  
leginkább! (Krencz Attila) 
- Szerintem nagyon jó prog-
ramok voltak! (Lakatos Mar-
cell) 
- A szobák, az emeletes 
ágyak és a reggeli ébresztők! 
(Csonka Bítia) 
- Én pedig azért járok ide 
szívesen, mert szeretem a 
mátrai levegőt, a hegyeket 
és az itt élő embereket! 
(Ibolya néni) 

Idén is megrendezték taná-
raink az angol nyelvi tábort, 
ahol sok tanuló vett részt. 
A gyülekező után felsorolták 
a napirendi pontokat és a 
tervezett programokat. A 
tábor nevéből kiderül, hogy 
a napi programok angol 
nyelven zajlottak. A csopor-
tok osztályonként voltak 

elosztva. Minden csoportnak 
külön tanár tartotta a foglal-
kozásokat, amelyek legtöbb-
ször játékos formában zaj-
lottak. A tanulás után pihe-
nésképp elmentünk a játszó-
térre kikapcsolódni. Szerdán 
délelőtt angol játékok köz-
ben kaptunk tejet kakaós 
csigával. Délután uszodába 

mentünk, ahol szerintünk 
mindenki nagyon jól érezte 
magát. Csütörtökön az an-
golfoglalkozásokon minden 
csapat egy nagy posztert 
készített. Amikor kész lett, 
kiraktuk a falra, és megmu-
tattuk mindenkinek. Nagyon 
ötletesek lettek. 
Délután Esztergomban hajó-
káztunk. Amikor leszálltunk a 
hajóról, elmentünk fagyizni. 
Este nem mentünk haza, 
hanem pizzapartit tar-
tottunk. Később felmentünk 
a termekbe és az otthonról 
hozott hálózsákokat, matra-
cokat rendeztük el. Miköz-
ben mi ágyaztunk, közben 
beüzemelték a diszkót. Késő 

estig táncolhattunk a zenére. 
Mikor vége lett a diszkónak, 
még társasoztunk egy kicsit a 
pizsamaparti közben. Mire 
elaludtunk, már majdnem 
reggel lett. Pénteken min-
denki kapott egy kis táborzá-
ró ajándékot és egy okleve-
let. A tábornak ebéd után 
lett vége. 
Nekünk nagyon tetszett a 
tábor, mert izgalmas, érde-
kes és a tanév előtt nagyon 
hasznos is volt. Reméljük, 
jövőre is ilyen klassz lesz. 
Ajánljuk, hogy gyertek ti is! 
Nem fogjátok megbánni! 

Bönde Barnabás 
Burányi Bence 7.a 

Rozek Ferencné 

Kontár Boglárka 
 Hartmann Petra 5.b 
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Burkon Anna Sára 
Csabai Dorka 
Dudás Ádám 

Fleischmann Barna 
Gremsberger Brúnó 

Horváth Lia Vanessza 
Jerola Zsanett 

Kálló Gergő 
Kálmán Ottó 
Kátai Botond 

Kérészi Blanka 
Kocsis Marcell 

Korompay Miklós 

Lencsés Kristóf 
Lencsés Panna 

Lung Balázs 
Oláh Amira Alexandra 

Putnoki Attila 
Rajos Zsófia 

Shpontak Elizabet 
Simon Natália 

Stipics Bence 
Szabad Emese 

Wagensommer Ráhel 

1.a Nagy Mónika, Tafferner Katinka 

Első osztályosok 2017/2018 

1.b Varga Erzsébet Zsuzsanna 

Balázs Viktor Noel 
Benkó Viktória 

Berzy Beatrix Hajnalka 
Borbíró Ketrin Ilona 

Borók Krisztofer  
Roland 

Csanda Milán 
Eröss Nikolett  

Daniella 
Fehér Csaba Kristóf 

Grabecz Fanni 
Hasenfratz Henrietta 

Mónika 

Hegedűs Kíra 
Izsák Krisztina 

Jáki Anna Tamara 
Kelemen Edina 

Kiss Cintia Diána 
Kollár Bence Alex 

Móczár Roland 
Pap Patrícia 
Pásztor Zoé 

Pintér Dorina Zsanett 
Putnoki Zéta Áron 
Tóth Csenge Ida 

Valek Máté József 

Artner Sebestyén 
Bakos Laura 
Bartl Áron 

Bauer Botond 
Berecz Gergő 
Farkas Gergő 

Flórián-Fodor Fanni 
Haracska Emma 

Hart Olivér Balázs 
Jatkovszki Barnabás 

Kele-Fodor Keve 
Kis Fanni Jázmin 
Kreitner Brúnó 

Kruppa Noel 
Malárik Máté 

Molnár Maxima 
Pap Szaffi Viktória 

Szabó Veronika Éva 
Szijjártó Noel Dávid 
Szórád Szonja Leila 

Tóth Flóra 
Tóth Rebeka 

Ujvárosi Vince 
Vágvölgyi Vazul 
Venczák Tamara 

Wáry Szilárd 

1.c Dr. Vereckeiné Farkas Mónika 
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Lukács Zsófia vagyok, Kesz-
tölcön lakom férjemmel és 
kisfiunkkal. 2009-ben szerez-
tem tanítói diplomát a Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
tem Vitéz János Karán. Pá-

lyámat a Pilisvörösvári 
Templom Téri Német 
Nemzetiségi Iskolában 
kezdtem meg napközis 
tanítóként, majd rajzot 
és technikát kezdtem 
tanítani. Nagy vágyam 
teljesült, amikor ebben 
az iskolában kaptam le-
hetőséget a tanításra. 
Jelenleg a 2.a osztályban 
matematikát, környeze-
tet, éneket és rajzot taní-
tok, valamint az 1.b osz-

tályban segítek leckét írni. 
Céljaim közt szerepel, hogy 
minél több versenyen sike-
res eredményeket érjenek el 
a tanulók.  

Új arcok a katedrán 

Pásztor Tímea vagyok. Az 
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen végeztem, ezt 
követően hat évig egy esz-
tergomi nyelviskolában dol-
goztam. Mindenképpen ki 
szerettem volna próbálni 
magam a közoktatásban, így 

tavaly a Piliscsévi Álta-
lános Iskola angoltaná-
ra lettem. Nagyon 
megtetszett a gyerekek 
tanítása, így továbbra 
is általános iskolában 
szerettem volna ma-
radni. Nagyon örültem, 
hogy az Eötvös-
iskolába kerülhettem, 
így szeptembertől an-
gol nyelvet és célnyelvi 
civilizációt tanítok a 
felső tagozaton. Fon-
tosnak tartom, hogy az 
óráimon jó hangulat 

legyen, a diákjaim sikeresek 
legyenek, szeressék az angol 
nyelvet és minél többet 
használják is. Remélem, 
hogy eredményes lesz a kö-
zös munka, én mindent meg-
teszek ennek érdekében.  

Valu Mária vagyok, Buda-
pesten születtem és nőttem 
fel. 13. éve dolgozom peda-
gógusként. Az Eszterházy 
Károly Főiskolán végeztem 
pedagógia szakos nevelő-
ként és fejlesztőpedagógus-
ként. Ott szereztem pedagó-
gus szakvizsgámat is. Édes-
anyám szintén ezen a pá-
lyán dolgozott, sok éves 
munkáját kitüntetéssel ju-
talmazták. Ő nekem a példa. 
Az Eötvös-iskolában fejlesz-
tőpedagógusként próbálha-
tom megállni a helyemet. 
Szerencsésnek érzem ma-

gam, mert imádom a mun-
kámat. A személyes, egyén-
re szabott figyelem és oda-
fordulás, a gyermekek sze-
retetéért való munka, és 
annak viszonzása hálás fel-
adat számomra. Hiszem, ha 
a szülőkkel és a kollégákkal 
egyetértünk a gyermekeket 
érintő problémás területek-
ben – legyen az tanulmányi 
és/vagy magatartásbeli -, 
akkor közösen tehetünk is 
ellene. Ez az együttműködés 
közös érdekünk, a Gyermek-
kel a középpontban. Sza-
badidőmben szívesen olva-
sok fejlesztőpedagógiával 
kapcsolatos szakirodalmat, 
könyvtártag vagyok a mai 
napig, de nem könyvmoly. 
Hiszen semmilyen szakiro-
dalom nem pótolhatja a 
belülről fakadó igényessé-
get önmagunkkal, szakmai 
munkánkkal és emberi kap-
csolatainkkal szemben. Bí-
zom abban, hogy munkám-
mal segíteni tudom az iskola 
sikeres működését. 

  

Lukács Zsófia 

Valu Mária Pásztor Tímea 

Tafferner Katinka 

Tafferner Katinka vagyok, 
Csolnokon élek a családom-
mal. 2004-ben végeztem az 
Apor Vilmos Katolikus Főis-
kola tanító szakán informati-
kai műveltségi területen. A 
tanulás és tanítás mindig 
fontos része volt életemnek, 
ezért, hogy az ismereteimet 
bővítsem, 2017-ben elvégez-
tem ugyanezen iskola fejlesz-
tőpedagógusi szakát.  

Az Eötvös-iskolában első 
osztályban tanítok, mellette 
pedig informatikai szakkört 
tartok negyedik osztályosok-
nak. Fontosnak tartom, hogy 
a gyerekek ne kényszernek 
érezzék az iskolát, hanem 
olyan helynek, ahol jól is 
érezhetik magukat. Szabad-
időmet szívesen töltöm csa-
ládommal és barátaimmal. 
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Népmese napja 

Az idei tanévben iskolánk-
ban szeptember 29-én, pén-
teken emlékeztünk meg a 
népmese napjáról. Célunk, 
hogy ezen a napon tanulóink 
megkülönböztetett figye-
lemmel forduljanak a nép-
mesék felé. A felsős osztá-
lyokban a tanárok mesélték 
el kedvenc meséiket tanítvá-
nyaiknak, de Kata néni ma-
tekóráján még a feladatok is 
a népmesék körül forogtak.  

Az alsós osztályokban azon-
ban – az eddigi gyakorlattól 
eltérően - nem a tanító né-
nik meséltek, hanem a fel-
sős osztályokból kopog-
tattak be a kicsikhez mese-
mondó gyerekek. Nagy volt 
a meglepetés! 
Köszönöm a vállalkozó ked-
vű tanulók és a meseszerető 
tanárok közreműködését! 

Őszi túráink 

„Kedves Tanulók és tanártár-
saim! Egy éve ugyanígy áll-
tunk, illetve álltam előttetek, 
mint most. Sőt a tavalyi ró-
zsákat is megőriztem, ame-
lyeket a szabadságharc veze-
tő tisztjei emlékére szakasz-
tottunk. Itt vannak édes-
anyám mozsarában. Mert az 
emlékezés, a nem felejtés az 
életünk sokévtizednyi része. 
Azóta eltelt egy év. Újból 
október 6-a van, 2017-ben, 
nemzetünk történetének 
egyik gyásznapja.  
Az 1848-49-es levert szabad-
ságharc Aradon kivégzett 

ezredesei és tábornokai ma 
is élnek… a szívünkben. Kne-
zic Károly, Nagysándor Jó-
zsef, Damjanich János, Au-
lich Lajos, Lahner György, 
Poeltenberg Ernő, Leiningen
-Westerburg Károly, Török 
Ignác, Vécsey Károly, Kiss 
Ernő, Schweidel József, Des-
sewffy Arisztid, Lázár Vilmos. 
De ne feledjük a névtelen 
hősöket, akik Magyarország 
szabad létéért és független-
ségéért adták életüket. Ta-
lán ők a legfontosabb sze-
mélyek az eseményekben. 
Akiknek nevüket sem tudjuk, 

azt sem, hol temették el 
őket. De tették, szívből, amit 
megkövetelt a haza sorsa. 
Mert érezték azt, hogy egy 
közel kétezer éves nemzet 
méltó arra, hogy ne más nép 
fennhatósága alatt, hanem 
függetlenül éljen. Nemhogy 
méltó, hanem képes is rá, 
meg is tudja tenni.  
Azt kérem tőletek, ti is érez-
zétek, hogy mennyi minden-
re van tehetségetek és erő-
tök. Van családotok, barátai-
tok és hazátok. Becsüljétek 
meg!” 

Az aradi vértanúk napja 

Balázsi Miklósné 

Schieszler Anna 

Egy borongós esős októberi 
szombaton a Barangolók 
Lábatlanra indultak az utolsó 
hódító túrára. Szép számmal 
vett részt csapatunk ezen a 
teljesítménytúrán is. Szá-
munkra még ismeretlen 
tájat csodálhattunk meg a 
környező erdőkből kiérve. 
Sok-sok kilométer után is 
úgy éreztük, hogy az élmény 
minden fáradságot megért. 
Távolban a Bazilikát látva 
varázslatos fotókat készít-
hettünk. Jó hangulatban, 
kellemesen elfáradva, sok 
szép emlékkel tértünk haza. 
Nem sokkal ezután az egri 

vár másához, a pilis-
borosjenői romokhoz kalan-
doztunk. Itt forgatták 1968-
ban a legendás Egri csillagok 
című filmet. A helyszínen 
elevenedett meg an-
nak idején a törökök 
elleni várvédő harc 
sok jelenete. Ezen a 
kiránduláson rekord-
számban, 134-en 
voltunk jelen. A gye-
rekek örömmel 
vették birtokba a 
romokat és környé-
két. Ezután jóízű fala-
tozással és beszélge-
téssel töltöttük az 

időt. Innen a Teve-sziklához 
indultunk, ahonnan gyönyö-
rű kilátásban volt részünk. 
Hazafelé kettévált csapa-
tunk, fel lehetett fedezni egy 

barlangot is a kirándulás 
végén. Kellemesen elfáradva 
nyugtáztuk a nap élményeit, 
tervezve a következő túrá-
kat. 

Varga Zsuzsa 
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Európai nyelvek napja 

Iskolánkban október 9-én 
emlékeztünk meg az Európai 
nyelvek napjáról. Ezen az 
eseményen mindenki meg-
mutathatta, hogy milyen 
nyelvtudással rendelkezik. 
Angol, német és magyar 
nyelven is hallhattunk mesé-
ket, verseket, énekeket. A mi 
osztályunk is sokat készült 
erre az ünnepségre: két 
énekkel, versekkel és egy 
esős mutatvánnyal. Az iskola 
minden diákja ujjonva tap-
solt az összes produkció 
után. 
 

Minden év szeptember 26-
án ünnepeljük a Európai 
nyelvek napját. Ez a nap Eu-
rópa nyelvi sokszínűségét 

állítja előtérbe. Érdekesség, 
hogy Európában kétszáznál  
is több nyelv létezik. Isko-

lánkban már több mint há-
rom éve színes kiselőadások-
kal ünnepeljük meg ezt a 
napot.  

Ez idén sem történt más-
ként. Nagyon sok alsós és 
kevesebb felsős osztály adott 

színvonalas előadást. Zene-
karunkat, az Eötvösben-det 
is felkérte osztályfőnökünk 
egy zeneszám előadására. 
Végül társaim nélkül énekel-
tem.  
Szomorú, hogy mi jövőre 
már nem fogunk ebbe az 
iskolába járni, de remélem, 
hogy az osztályok jövőre is 
ilyen ötletgazdag előadások-
kal fogják szórakoztatni a 
szülőket, a nevelőket és a 
diákokat. Megtisztelő lenne, 
ha bennünket is visszavárná-
nak néhanapján. 

Molnár Eszter 8.b 
Fritz Fanni 

Pajor Jázmin 4.c 

Kiállítás-megnyitó 

2017. október 10-én az Eöt-
vös Galériában Németh Va-
léria, párkányi festőművész 
kiállításának megnyitójára 
gyűlt össze a művészetkedv-
elő közönség. Vig Attila igaz-
gató úr köszöntője után Sza-
bó Lászlóné, az Esztergom és 
Vidéke tudósítója  mutatta 
be Németh Valéria munkás-
ságát.  
„Németh Valéria mindig ér-
deklődött a művészetek 
iránt, szereti a festészetet, az 
építészetet, a csodálatos 
zenei alkotásokat. Ha utazá-
sai során megérkezik egy 

idegen városba, mindig a 
galériákat keresi fel először, 
mert ott érzi otthon magát. 
Nyugdíjasként kezdett komo-
lyabban foglalkozni a képző-
művészettel. Ezt annyira 
komolyan gondolta, hogy 
2010-ben beiratkozott a Pár-
kányi Liszt Ferenc Művészeti 
Alapiskola felnőtteknek szóló 
képzésére. Lehetősége volt 
rá, hogy különböző techniká-
kat kipróbáljon, művészeti 
irányzatokkal kísérletezzen. 
Tanáraira szeretettel emlé-
kezik, igen sokat tanult tő-
lük. Alkotótáborokban is 

gyűjtött tapasztalatokat, 
Szőgyénben, a lengyelországi 
Kłobuckban, Esztergomban, 
Kovácspatakon. Rendszere-
sen látogatta Gúgyela Tamás 
rajzszakkörét. Bangó Miklós, 
esztergomi festőművész is jó 

tanácsokkal látta el, biztatta, 
így támogatva tehetsége 
kibontakoztatását. Lassan 
megtalálta saját kifejezés-
módját, azóta rendszeresen 
dolgozik, alkot.” 

Tanév elejétől készültünk a 
Bolyai matematikaverseny-
re. Annak érdekében, hogy 
könnyebben menjen a ver-

seny feladatainak megoldá-
sa, szerdánként nulladik óra 
keretében Gábor bácsi segí-
tett felkészülni. Nagyon vár-

tuk már a verseny napját, 
de egyben izgultunk is. 
Sajnos utolsó nap kide-
rült, hogy negyedik csa-
pattársunk nem tud részt 
venni, ezáltal nagy hát-
rányba kerültünk a többi 
négyfős csapattal szem-
ben. 2017. október 13-án 
elérkezett a verseny nap-
ja. Fél 2-kor indultunk a 

József Attila Általános Iskolá-
ba, Esztergomba. A verseny 
feladatainak megoldására 60 
percünk volt. Nekünk a geo-
metria volt a legbonyolul-
tabb. Körülbelül egy hét 
után érkezett iskolánkba a 
levél, miszerint meghívtak 
minket a eredményhirdetés-
re, amelyet Tatán rendeztek 
meg. Nagyon izgultunk, hogy 
hányadik helyezést értünk 
el. Amikor elmondták, hogy 
megyei másodikak lettünk, 
nagyon örültünk. Utólag 

kiderült, hogy az iskolánkban 
még nem volt ennél jobb 
eredmény. Összességében 
nagyon élveztük a versenyt, 
és hasznos tapasztalatokat 
gyűjtöttünk. Köszönjük ma-
tematikatanárunknak, Éva 
néninek és Gábor bácsinak a 
felkészítő munkáját.  
Csapattagok: Tóth Csilla, 
Findt Bálint, Molnár Milán, 
Lukács Krisztián 8.a 

(szerk.) 

Bolyai matematika csapatverseny 

Findt Bálint 
Molnár Milán 8.b 
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Kirándulás Ausztriában 

A művészeti munkaközösség 
szervezésében idén Bécsbe, 
Ausztria fővárosába láto-
gattunk el. A vá-
roshoz közeledve 
az úton Péter bácsi 
sok érdekes dolgot 
mesélt Ausztriáról 
illetve a Monarchi-
áról. A városnézést 
Schönbrunnban 
kezdtük. A kastélyt 
gyönyörű park 
öleli körül sok-sok 
virággal és zöld 
növénnyel. Na-
gyon szépen ki van 
alakítva ez a terü-
let. Megcsodálhattuk a kas-
tély pompás császári dísz-
termeit is. Ezt követően 
meglátogattuk a hatalmas 
belvárost . A belváros meg-

tekintését a Maria Theresi-
en Platznál kezdtük, majd a 
Hofburgon átsétálva meg-

néztük annak legfontosabb 
látnivalóit (Helden Platz, 
Neue Hofburg, Sweizerhof, 
Burgkapelle, Michael Tor). 
Majd ezután a legnagyobb 

sétálóutcában, a Kärt-
nerstrasse-ban kaptunk egy 
kis szabadidőt. Sok hatalmas 

bolt található itt. Minket 
leginkább ezek érdekeltek. 
Következő megállóhelyünk a 
Stephansdom volt. A csoda-
szép dóm Közép-Európa 

legnagyobb gótikus templo-
ma. A belsejében sok szo-
bor, többek között Anton 

Pilgram alkotásai te-
kinthetőek meg. Vé-
gül utolsóként 
Friedensreich Dunkel-
bunt Regentag Hun-
dertwassernek, a XX. 
század második fele 
legjelentősebb oszt-
rák képzőművé-
szének múzeumát 
néztük meg. Kívülről 
egy átlagos múzeum-
nak tűnik, de belülről 
rengeteg sokszínű 
alkotásnak ad helyet. 

Az idő is csodás volt. Na-
gyon jól éreztük magunkat. 
 

1956-os ünnepség az Eötvös-iskolában 

Mi volt 1956? A kérdés sok-
szor megfordult a fejemben 
az évek során. Minden év-
ben felkeltette az érdeklődé-
semet a 7. osztályos tanulók 
műsora. De igazából nem 
sikerült megértenem az ese-
ményeket. Idén ránk került a 
sor, hogy előadjunk valamit 
1956-ról.  
Az első próbán mindenki 
megkapta a szövegét. Ez-
után következett a sok-sok 
gyakorlás, míg eljutottunk a 
főpróbáig. A főpróbán egy-

mást követték a problémák. 
Például: nem nagyon tud-
tunk koncentrálni, volt, aki 
beszélt, volt, aki halkan 
mondta a szövegét stb. De 
amikor harmadjára elpróbál-
tuk, mindenki nagyon kon-
centrált és minden jól sike-
rült!  
Aztán elérkezett október 
20., péntek. Mindenki izga-
tottan várta a műsort. Reg-
gel 8 órakor elkezdődött... A 
műsorban több visszatekin-
tés, videó és vers is helyet 

kapott, végül jött a műsort 
megkoronázó dal, az Aki 
magyar velünk tart! - amit 
nekem kellett énekelni. A 
műsor természetesen nagy 
tapssal végződött. 
Köszönjük szépen mindenki 
figyelmét! Köszönjük a felké-
szítő tanároknak: Péter bá-
csinak, Margó néninek és 
Attila bácsinak, akik össze-
rakták ezt a megható mű-
sort, ami szerintem segített 
mindenkivel megértetni az 
’56-os eseményeket (többek 

között velem is). Büszke va-
gyok minden osztálytársam-
ra, különösen azokra, akik 
nagyobb szerepet vállaltak, 
akik akkor éppen betegek 
voltak (de ott voltak), vagy 
akik a félelmüket legyőzve 
kiálltak a sok ember elé! 
Köszönjük, hogy senki nem 
zavarta meg a műsort. 
Remélem, nemcsak nekünk, 
hanem nektek is maradandó 
emlék lesz ez az előadás! 

 

Krecskovszki Nóra  
Tóth Anna 7.b 

Árkosi Klaudia 7.b 



 

Oldal  8 Csengőszó 

A hosszú szezon után izga-
tottan vártuk a július elejét, 
mert a Dorogi ESE U11-es 
kézilabda csapata is lehető-
séget kapott, hogy részt ve-
gyen a 25. EUROFEST-en 
Koperben. A reggeli indulás 
előtt Szolikné Gabi (a Baumit 
jóvoltából) egy kis ajándék-
csomaggal kedveskedett a 
lányoknak. Első nap megnéz-
tük a tengert, berendezked-
tünk a szállásunkon és kipi-
hentük az utazás fáradalma-
it. Másnap a francia Doubs-B 
csapata ellen kezdtük meg a 
nemzetközi szereplésünket. 
Nagyon dinamikusan, hatá-
rozottan kézilabdáztak a 
lányok, és magabiztos győ-
zelmet arattak a franciák 
ellen (Dorogi ESE–Doubs-B 
20:10). Következő ellenfe-
lünk a dán Frederikshavn-A 
csapata volt. A dánok előző 
napi teljesítménye alapján 
nehéz meccs elé néztünk, de 
a lányok ezt az akadályt is jól 
vették, és nagyon jó játékkal, 
bravúros kapusteljesítmény-
nyel (Pagurka Kornélia) meg-
nyerték a mérkőzést (Dorogi 
ESE–Frederikshavn-A 15:5). 
Ezen a napon még egy mecs-
csünk volt a szlovén Izola 
csapata ellen. A hazaiak min-
dent megpróbáltak ellenünk: 

átlövőiket bevetették, két 
beállóval próbálkoztak, de 
szerencsére mindenre jól 
tudtunk reagálni, és mindig 
volt egy-két vezéregyéniség 
nálunk – Kajtár Tímea, Jár-
mai Eszter, Huszka Dorina -, 
akik továbblendítették a csa-

patunkat. Megérdemelt győ-
zelmet arattunk. (Dorogi ESE
–Izola 14:7). Július 6-án az 
utolsó csoportmérkőzésün-
ket a taiwani Da-shin csapata 
ellen játszottuk. Ázsiai ellen-
felünk képzettebb és gyor-
sabb volt, mint mi. Próbáltuk 
felvenni a gyors tempót, de 
sajnos nem sikerült a bravúr. 
A végeredmény Da-shin–

Dorogi ESE 18:5. A 2005-ös 
korosztályban kilenc csapat 
indult, és mi az „A” csoport-
ban a 2. helyen zártuk a cso-
portmeccseket, így bekerül-
tünk az első négybe. Július 7-
én helyosztót játszottunk, a 
Dunaújváros csapata ellen 

küzdöttünk a döntőbe jutá-
sért, de sajnos a fáradság 
jelei már jelentkeztek a lá-
nyokon. Ellenfelünk dinami-
kusabb és testileg is fej-
lettebb volt nálunk. Nagyon 
sok technikai hibával ját-
szottunk, így a végeredmény 
Dunaújváros–Dorog 23:13 
lett. Délután izgatottan vár-
tuk a bronzmeccset, bár már 

nagyon fáradtak voltunk és 
az egész heti párás hőség is 
megviselte a lányok szerve-
zetét. A felnőttek és az OSB 
csapat is eljött szurkolni ne-
künk az Arénába. Ellenfelünk 
a cseh Jindnchuv Hradec 
csapata volt. Sajnos mind 
fizikálisan, mind szellemileg 
elfogytunk a hét végére, 
pedig nyerhető lett volna a 
bronzmeccs. Küzdöttünk, de 
nagyon sok hibával ját-
szottunk, és ezt könyörtele-
nül kihasználta az ellenfe-
lünk. 13:8-ra győztek a cse-
hek.  
A 25. Eurofest (European 
Handball Festival) záróün-
nepségére 21 órakor került 
sor a tengerparti pályán, 
ahol a 2005-ös korosztályban 
a Dorogi ESE kézilabdás lá-
nyai a 4. helyet szerezték 
meg, és a rendezőktől átve-
hették a 4. helyért járó gyö-
nyörű kupát.  
A csapat tagjai:  
Barna Fanni, Bereczki Blan-
ka, Huszka Dorina, Jármai 
Eszter, Kajtár Tímea, Katona 
Flóra, Mátyás Alíz, Mikus 
Dalma, Mikus Noémi, Oláh 
Boglárka, Pagurka Kornélia, 
Szivek Anikó, Szőke Noémi, 
Szolik Luca, Vodicska Maja. 
 

25. European Handball Festival—Koper, Szlovénia  

Sulisprint eredmények 

 

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 

Pinczés Tímea 

Első osztály Fiúk  
1. hely: Gremsberger Brúnó 1.a 
Lányok 
2. hely: Jáki Anna Tamara 1.b 
3. hely: Vanczák Tamara 1.c 
Második osztály Fiúk 
3. hely: Berndt Ákos 2.a 

Lányok 
1. hely: Janetka Borka 2.a 
2. hely: Csibra Renáta Lara 2.a 
3. hely: Madarász Dóra 2.c 
Negyedik osztály Fiúk 
2. hely: Bíró Dávid 4.c 
3. hely: Kruska Márk 4.b 

Lányok 
1. hely: Tillich Tamara 4.c 
Ötödik, hatodik osztály 
Fiúk 
1. hely: Szabó Csaba 6.b 
Lányok 
1. hely: Szolik Luca 6.b 

Hetedik, nyolcadik osztály 
Fiúk 
1. hely: Meczger Máté 8.b 
Lányok 
1. hely: Meczger Sára 7.b 
Gratulálunk minden résztve-
vőnek! 


