
 

hagyományok, hiedelmek 
éltek. Ezekről a (szinte már 
elfelejtett) szokásokról, nép-
hagyományainkról és jelenté-
sükről szólt a másodikosok 

záró jelenete. A mű-
sorban többnyire so-
kak által ismert da-
locskák, énekek szere-
peltek. Gabi néni se-
gítségével iskolánk 
több tanulója is velünk 
énekelt. Örömmel 
láttuk és hallottuk, 
hogy szülők is bekap-

csolódtak a közös éneklésbe. 
A nap idén is jó hangulatban, 
tanárok és diákok közös éne-
kével ért véget. Köszönjük 
mindenkinek, aki segítette 
felkészülésünket! 

A téli szünet előtti utolsó nap 
ismét ünnepi hangulatban 
telt. A reggeli zsibvásárt, a 
„nemzetközi karácsonyt”, 
valamint a már hagyománnyá 
vált tanári meglepetés  
színdarabot követően 
mi, másodikosok lép-
tünk színpadra. 
Először Mézes Judit A 
hópehely című meséjét 
adták elő meseszakkö-
röseink, vidám tánccal 
színesítve. Ezt hóembe-
res versek és dalocskák 
követték. Az idő múlását szim-
bolizálva, elérkezvén az ad-
venti időszakba, bemutattuk, 
mit is jelképeznek az egyes 
gyertyák az adventi koszorún. 
A műsor régi magyar szoká-
sok, hagyományok bemutatá-
sával folytatódott. A tél jegyé-

ben, az egyes jeles napok érin-
tésével (mint például Borbála-
nap, Mikulás, Luca-napja) 
”értünk el” december 24-ig, 
karácsonyig. Ekkor csöppen-

hettünk bele egy mai modern 
család életébe. A rövidke bete-
kintés után a nagymama mesé-
je egy „időutazás” volt. Elme-
sélte, hogyan készültek régen a 
családok a karácsonyra. Kinek, 
milyen feladata volt az előké-
születekben, milyen szokások, 

Karácsony  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Eötvös-iskola nevelőtestüle-
te novemberi értekezletén 
elismerő oklevél alapításáról 
döntött. Azt gondoljuk, hogy 
azon személyek, szervezetek, 
akik önzetlen támogatásukkal, 
felajánlásaikkal javítják az in-
tézményben folyó szakmai 
munka feltételeit, példaértékű 
tettet hajtanak végre. Köszönet 
illeti őket, melyet a szavakon 
túl egy, az iskola nyilvánossága 
előtt átadott oklevéllel is sze-
retnénk kifejezésre juttatni. 
Első alkalommal az idei kará-
csonyi ünnepségünkön adtuk 
át a Baumit Kft. képviselőjé-

nek, Vas József műszaki veze-
tőnek a díszes oklevelet. 
Diákjaink, kollégáink és ter-
mészetesen a szülők nevében 
is köszönettel tartozunk a 2,5 
millió forint értékben újjáva-
rázsolt mosdókért, melyek 
sokkal esztétikusabb, higiéni-
kusabb környezetet biztosíta-
nak tanulóink számára. Vall-
juk, hogy a kulturált környe-
zet nagyban hozzájárul a kul-
turált viselkedés szabályainak 
elsajátításához. A mostani 
felújítás e tekintetben is ki-
emelkedő jelentőséggel bír. 
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Az Iskolai Könyvtárak Nem-
zetközi Szervezete (IASL) 
évek óta szervez az Iskolai 
Könyvtárak Nemzetközi Hó-

napja alkalmából könyvjel-
zőcsere programot. A pro-
jekt lényege, hogy a külön-
böző országokból jelentkező 

iskolai könyv-
tárakat - a 
résztvevő diá-
kok számát 
figyelembe 
véve - a szer-
vezők össze-
sorsolják. A 
gyerekek által 
készített egye-
di könyvjelző-

ket el kell küldeni a kisorsolt 
iskolának. Az Eötvös-iskola 
már második alkalommal 
vesz részt ebben a program-
ban. Az idei tanévben az alsó 
tagozatosok – a 2.b osztály, 
a harmadik és a negyedik 
évfolyam tanulói - készí-
tettek szebbnél szebb könyv-
jelzőket, melyeket az Egye-
sült Államokba, Portugáliá-
ba, Litvániába és Horvátor-
szágba küldtünk. Izgatottan 
vártuk, milyen könyvjelzőket 
kapunk a külföldi diákoktól. 

Karácsony előtt meg is ér-
keztek a borítékok, melyeket 
nagy érdeklődéssel bon-
tottunk fel. Hamarosan ti is 
láthatjátok, mit is találtunk 
bennük, hiszen a tavalyi év-
hez hasonlóan kiállítást ren-
dezünk majd az aulában, 
ahol megtekinthetitek eze-
ket a könyvjelzőket. 
Köszönöm a programban 
résztvevő pedagógusok és 
tanulók lelkes munkáját! 

Nemzetközi könyvjelzőcsere program 

Színre lépünk 

2017. november 9-én került 
sor az első olyan foglalko-
zásra iskolánkban, amely a 
jövendőbeli elsősöket várta. 
A foglalkozáson Márton 
püspökkel és a libákkal fog-
lalkoztunk, hiszen közel jár-
tunk Márton-naphoz. Izga-
lommal vártuk az óvodáso-
kat, már jó előre előkészí-

tettünk mindent a tanító 
nénikkel. Számunkra is meg-
lepetés volt, hogy nagyon 
nagy számban érkeztek a 
gyerekek, kb. 35 nagycso-
portos korú óvodás érke-
zett. A magas létszám elle-
nére nagyon jó hangulatban 
töltöttük el a délutánt. Már-
ton püspökről szóló dallal 
nyitottuk a foglalkozást, 
majd elhangzott Márton 
püspök története is. A gye-
rekek ezután lámpást, liba 
formájú szalvétatartót készí-
tettek, valamint színez-
hettek is. Zárásként libás 
népi játékokat játszottunk, 
amit a gyerkőcök nagyon 
élveztek. A következő alka-
lom decemberben lesz. Re-
méljük, akkor is sok iskolába 
vágyó kisgyerekkel találkoz-
hatunk majd. 

Schieszler Anna 

Ister Granum Eurorégiós Rajzverseny 

A Féja Géza Közösségi Ház az 
előző évekhez hasonlóan, 
immáron XIV. alkalommal 
rendezte meg a nagy nép-
szerűségnek örvendő Ister- 
Granum Eurorégiós Rajz-
versenyét általános iskolás 
gyermekek számára „Néha 
egy gyerek is nekiindul a 
világnak, ha új cipőt kap” - 
jelmondattal.  
A feladat az volt, hogy rajzol-
ják le a pályázók azt a helyet, 
ahová a legszívesebben 
mennének, mentek, illetve 
mennek kirándulni! Az alsós 
és felsős korosztály munkái 
külön kerültek elbírálásra a 
zsűri által. A pályázatra az 
Eurorégióból több mint 400 
munka érkezett. Ebből a 
hatalmas és színvonalas 
anyagból választotta ki a 
zsűri a díjazásra érdemese-
ket.  

A díjátadó ünnepségre no-
vember 11-én (szombaton) 
10 órakor került sor. A meg-
jelenteket először Tóth Ta-
más, a Féja Géza Közösségi 
Ház igazgatója köszöntötte, 
majd Bánhidy László, Eszter-
gom Város alpolgármestere 
mondta el gondolatait. A 
zsűri elnöke Sándor Ilona 
festőművész rövid szakmai 
értékelést tartott.  
Örömmel vettük, hogy isko-
lánk két tanulója, Bódi Abi-
gél (4.c osztály) „Strázsa-
hegy” című művével 
(felkészítő tanár: Szabó Már-
ta), illetve Mátyás Alíz (6.b 
osztály) „Várkastély az Al-
pokban” című alkotásával 
(felkészítő tanár: Kolonics 
Péter) egyaránt a zsűri kü-
löndíját kapta. Gratulálunk 
nekik!  
 

Gál Erzsébet 

(kOpE) 
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2017. november 10-én, pén-
teken libabál volt az isko-
lánkban. Már nagyon vár-
tam. Sokat készültünk rá. A 
felvonulásra táncos koreo-
gráfiát találtunk ki. A felső-
söktől nagyon rendes dolog 
volt, hogy a negyedik évfo-
lyamot is meghívták. El sem 

tudtuk képzelni, milyen 
lesz! Diszkó füstgéppel, 
büfé finomságokkal és 
két „igazi” DJ. Nagyon jó 
számokat játszottak. De 
a legjobban mégis a játé-
kos vetélkedő tetszett. 
Különböző feladatokat 
kaptunk, mint libatoll 

levegőben tartása, tojás 
pingponglabda dobálása. 
Kemény ellenfeleink voltak, 
de mi álltuk a sarat. A legki-
sebbek, azaz mi negyedike-
sek nyertük a versenyt, és 
kaptuk meg a fődíjat, a leg-
nagyobb tortát! 

Márton-napi libabál Színházban jártunk 

2017. november 22-én hat-
vanöt fővel elindultunk Bu-
dapestre. A János vitéz című 
előadást néztük meg a Nem-
zeti Színházban.  
Amikor a függönyöket el-
húzták, elénk tárult a látvá-
nyos díszlet. A szereplők 
jelmezei nagyon szépek, a 
történethez illőek voltak. 
Sokunknak tetszett, hogy a 
biciklikből kartonpír és némi 
festék segítségével lovakat 
varázsoltak. Legtöbbünknek 
Iluska mostohája tetszett a 
legjobban. A darab rendkí-

vül látványos és kidolgozott 
volt. Nagyon jól megol-
dották, hogyan játsszanak el 
óriásokat, és élvezetes volt a 
törökök és a magyarok csa-
tájának bemutatása is. Érde-
kes jelenet volt az is, mikor 
a huszárok a felhőkből nyer-
tek vizet szomjúságuk csilla-
pítására.  
Az előadás mindnyájunknak 
nagyon tetszett, érdemes 
volt megnézni! 
 

Végzős diákjaink gondolatait 
leginkább már a továbbta-
nulással kapcsolatos dilem-
mák kötik le, karöltve a szü-
lőkkel. Minden évben lehe-
tőséget adtunk a középisko-
lai nyílt napok meglátogatá-
sára, közzétettük a hozzánk 
érkező szóróanyagokat, illet-
ve esetenként a bejelentke-
ző iskolák képviselői számá-
ra lehetővé tettük személyes 
tájékoztatók megtartását. A 
kialakult gyakorlattal kap-
csolatban nem fogalmazó-
dott meg kritika, ennek elle-
nére úgy gondoltuk, hogy 
talán segítség lenne, ha szé-
lesebb körű, a szülők számá-
ra is hasznos információkat 
biztosító fórumot szervez-
nénk, mely megkönnyítheti 

ezt a több szempontból sem 
könnyű döntést. Sulibörze 
elnevezéssel egy új kezde-
ményezés indult iskolánk-

ban, melynek keretében 
2017. november 15-én meg-
hívtuk a környék középisko-
láit. Helyet biztosítva szá-
mukra az iskola aulájában, 

hogy elmondhassák, meg-
mutathassák intézményük 
kínálatát, válaszoljanak az 
esetlegesen felmerülő kér-

désekre. A megkeresett kö-
zépiskolák mindegyike élt a 
lehetőséggel, így összesen 
tíz stand várta az érdeklődő-
ket. A folyamatosan érkezők 

kivetítőkön, prospektusokon 
kaptak felvilágosítást, de 
lehetőségük volt a tanulók-
nak a szakmákban már va-
lamennyire jártas diákok 
közreműködésével munka-
darabokat, adott esetben 
különböző ételféleségeket is 
készíteni. Hetedikesink és 
nyolcadikosaink, valamint a 
szülők is elégedetten távoz-
tak, nem különben a közép-
iskolák képviselői, akik hálá-
san fogadták kezdeménye-
zésünket. A minden szem-
pontból pozitív visszajelzé-
sek nyomán nem kérdés, 
hogy jövőre is hasonló lehe-
tőséget biztosítunk a döntés 
előtt álló fiatalok számára. 

Sulibörze az Eötvösben 

Vig Attila 

Goda Boglárka 4.c 

Erős Rebeka, 
Illés Vanda 5. b 
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Színházlátogatás 

November 23-án a harmadik 
évfolyam Budapestre látoga-
tott az Operettszínházba. Az 
Ördögölő Józsiás című elő-
adást tekintettük meg. A 
mesejáték a hazaszeretetről, 
árulásról és sok-sok megpró-
báltatásról szólt. A Tündér-
országban játszódó történet 
magával ragadta a gyereke-
ket. Együtt izgultak Józsiá-

sért, hogy győzedelmesked-
jen az ördögkirály fia felett 
és elnyerje a hatalmat, vala-
mint Jázmina kezét. Fárad-
tan, de szép élményekkel 
gazdagodva tértek haza ta-
nulóink. Bízunk benne, hogy 
hamarosan újra lesz lehető-
ségünk színházlátogatást 
szervezni nekik. 
 

Kiállítás-megnyitó  
az Eötvös Galériában 

K-A-R-C-O-L-A-T-O-K címmel 
Cserniné Korka Zsuzsanna 
képzőművész rézkarcaiból 
nyílt kiállítás az Eötvös Galé-
riában 2017. november 21-
én. Kolonics Péter művész-
tanár köszöntötte az egybe-
gyűlteket, akik először Pon-
csák Zsuzsa  zongorajátéká-
ban és Horváth Anita éneké-
ben gyönyörködhettek. 
„A kiállítást Kapa Melinda 
művésztanár nyitotta meg. 
Bevezetőjében utalt rá, 
hogy a tárlaton egységes, 
kiforrott anyagot láthatunk, 
majd a rézkarc készítésének 
fázisait ismertette. A folyta-
tásban a kiállító művész 
személyével ismerked-
hettünk meg. Kapa Melinda 
kiemelte, hogy személyes 
élményei segítségével sze-
retné bemutatni Korka Zsu-

zsannát. Évek óta barátok, 
alkotótársak. Ismeretségük 
a Kántor János által vezetett 
Bajnai Képzőművészeti Tá-
borban kezdődött. Itt ked-
velték meg a rézkarcot, mint 
a sokszorosító eljárások 
egyikét. Korka Zsuzsanna 
művészi munkáját vidám-
ság, derű, alaposság és lelki-
ismeretesség jellemzi. Igen 
tehetséges, biztos kezű, 
ötletes. Mesterien kiemeli és 
kidolgozza a részleteket. 
Témaválasztását utazási 
élményei vagy a környező 

táj inspirálja, de fogékony a 
vallási indíttatású gondola-
tok megfogalmazására is. 
Néhány kép kiemelésével 
ajánlotta figyelmükbe a 
kiállított alkotásokat Kapa 
Melinda, amelyek két alko-
tói korszakot ölelnek fel. Az 
egyik csoport Bajnához és az 
utazási élményekhez kap-
csolható: Szilánkok, Fenyő-
asszony és a meghívón is 
szereplő, Semmi ágán c. 
alkotás. Ennek érdekessége, 
hogy a képet egy József Atti-
la-vers ihlette, és kétszínű 
nyomat látható rajta. A réz-
karcok többsége a Siroki 
Képzőművészeti Alkotótá-
bort idézi. A művész az itt 
található tájat, az itt élő 
embereket formálja meg, a 
hely szelleme rányomja bé-
lyegét az alkotásokra: Heve-

si barokk, Andante. 
A kiállított képek mindenkit 
meggyőztek arról, hogy Kor-
ka Zsuzsanna remekül elsa-
játította a rézkarc készítésé-
nek technikáját. Könnyed, 
aprólékos vonalakkal meg-
alkotott képeiből a belső hit 
sugárzik. Tudatában van 
annak, hogy ehhez az alko-
tói tevékenységhez rendkí-
vüli művészi alázat szüksé-
ges. Gratulálunk, további 
sikereket kívánunk!”  
(www.evid.hu) 

3. osztályos tanító nénik 

Színre lépünk 

December 7-én rendeztük 
meg iskolánkban az idei tan-
év második „Színre lépünk” 
foglalkozását, mellyel nem-
csak a nagycsoportosokat, 
hanem a telet is köszön-
töttük. A 4. c osztályos tanu-
lók Mara néni vezetésével 
mézes puszedlit sütöttek a 
kicsik nagy örömére.  
A sok ijedt kis arcocska rög-
tön felvidult, amikor a Tán-
coló Télapó egy vicces kis-
filmben bemutatkozott ne-
künk. A feladatok, melyeket 
együtt oldottunk meg, na-
gyon könnyűnek bizonyultak 

a leendő elsősök számára. 
Látszott, hogy ők már komo-
lyan készülnek az iskolai 
életre. Ruhákat válogattunk, 
kesztyűt párosítottunk, kép-
kirakóztunk. A kézműves 
foglalkozásokon elkészí-
tettük Rudolfot, a rénszar-
vast. Végül a karácsonyfa 
alatt egy közös énekléssel 
vettünk búcsút egymástól, 
de csak egy rövid időre.  
Februárban, a következő 
foglalkozáson ismét várjuk 
őket szeretettel! 

Szabó Márta 

(szerk.) 
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Szegvári Judit vagyok, Táton 
élek férjemmel és két gyer-
mekünkkel. 
2008-ban a Károli Gáspár 
Református Egyetemen vé-
geztem magyar nyelv is iro-
dalom szakon. A gimnáziumi 

magyartanárom 
nagy hatással volt 
rám. A pályavá-
lasztásomat is az 
irodalom szerete-
te befolyásolta. 
A gyermekeim-
mel otthon töl-
tött idő után kap-
tam lehetőséget 
az Eötvös-

iskolában, aminek nagyon 
örültem. Remélem, hogy 
diákjaim megértik a magyar 
nyelv és irodalom tanulásá-
nak jelentőségét és szíve-
sen, szépen használják az 
anyanyelvüket. 

Új arcok a katedrán 

Látogatás a Bazilikában 

2017. november 28-án 
helyijárattal indultunk az 
esztergomi várba., ahol egy 
múzeumpedagógiai 
foglalkozáson 
vettünk részt. Verec-
kei András bácsi ked-
vesen fogadott, majd 
végigvezetett minket 
a váron. Csapatokat 
alkotva érdekes 
megfigyelési felada-
tokat kaptunk. Nagyon izgal-
mas volt, mert sok mindent 
megtudtunk arról a korról, 

amikor a várat építették. A 
látogatás végén beöltöz-
hettünk lovagnak és udvar-

hölgynek. Reméljük, Tünde 
néni és Böbe néni tavasszal 
még egy ilyen kirándulást 

szervez nekünk. Alig 
várjuk, hogy újra 
visszamehessünk egy 
kicsit a történelem-
ben. 

Megyei versíró pályázat 

A tatabányai Dózsa György 
Sportiskolai Általános Iskola 
"Ami a szívedet nyomja”, a 
svéd gyermekversekből köl-
csönzött mottóval indította 
útnak 15 évvel ezelőtt a me-
gyei iskolák számára versíró 
pályázatát. Azóta minden 
évben meghirdetik általános 
és középiskolás diákok szá-
mára. „A tehetségek kibon-
takoztatása fontos dolog. 
Nemcsak sportban, képző-
művészetekben vagy zené-
ben, hanem az irodalomban 
is. Azoknak a diákoknak 

adunk lehetőséget, akik ad-
dig csak a szűk családnak, 
barátoknak, vagy esetleg 
csak saját maguknak írták 
verseiket. Bárki, mindenféle 
kötöttségtől mentesen - ami 
a szívét nyomja - írhat és 
küldheti el nekünk verse-
it.” (www.dozsasportiskola.hu) 
Nagy örömünkre szolgál, 
hogy az idei tanévben isko-
lánk tanulója, Horváth Ló-
ránt (8.b) Álarc című versé-
vel második helyezést ért el. 
Gratulálunk! 
 

Kontra Zoé Hanna, 
Károly Aliz 4.b 

Horváth Lóránt: Álarc 
 
Tisztelem azt, aki nálam valamivel többre 
Vitte, nem pedig letaposom a földre. 
Tisztelet a kivételnek, már ezen is gondolkozom,  
Hogy azért lesz egyedi, hogy elismerést okozzon. 
 
Hova tartunk most? Már feje tetején a világ. 
Kórokozóként terjed, a magyar Ugar kiált. 
Nem tettem még semmi nagyot, nem is tudtam soha. 
Maradandót nem alkotok, ha beállok a sorba. 
 
Álarcokkal mennek az emberek az utcákon, 
Kiket térdre lök az élet, csendben mind agyon zúzzátok. 
Barátok—kikben én megbíztam—fordítottak hátat, 
Én sem látom, meddig bírja az életemnek szála. 
 
Percenként csak mondhatnám, hogy mi zakatol a fejemben. 
De néma vonat húzott el, és az örvény elránt engem. 
De hiszen teljesen mindegy! Nincsen mit ez ellen tenni! 

Megbízható barátokat nem lehet a boltban venni! 

(Szerk.) 

Hideg Biankának hívnak, 
Tokodaltárón élek. 2016-ban 
végeztem Esztergomban a 
Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészet és Tár-
sadalomtudományi Kar Ta-
nárképző Tanszék szakán. 

Szakirányom közé tartozik a 
magyar nyelv és irodalom. 
Pályámat a Kesztölci Kincses 
József Általános Iskolában 
kezdtem, ahol környezetis-
meretet és technikát taní-
tottam a második és első 
osztályosoknak. Nagy ál-
mom vált valóra, mikor ebbe 
az iskolába kerültem. Jelen-
leg a 3. b osztályban tanítok 
magyart és vizuális kultúrát. 
Fontos számomra, hogy a 
tanulás egyben játék legyen 
a gyerekeknek! „Amit élve-
zettel tanulunk, azt nehezen 
felejtjük el” /Mercier/ 
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A Német Kisebbségi Önkormányzat 
helytörténeti vetélkedője 

Willinger Dzsenifer  
Miklovicz Eszter 8.c 

Író-olvasó találkozó 
Cselenyák Imrével 

A Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár 
szervezésében 
2017. december 
5-én író-olvasó 
találkozón 
vettek részt az 
Eötvös- és a Pe-
tőfi-iskola hato-
dik osztályos 
tanulói iskolánk aulájában. 
Vendégünk Cselenyák Imre 
író, zenész, dalszövegíró 
volt. A találkozó apropóját 
az adta, hogy az idei könyv-
hétre jelent meg “Áldott az 
a bölcső” című Arany János-
ról szóló életregénye. Az író 
először könyvéről, majd 

saját életéről, pályafutásáról 
mesélt a gyerekeknek. A 
találkozó zárásaként a gye-
rekek tettek fel kérdéseket 
az írónak, aki az iskolai 
könyvtárnak ajándékozta 
könyvének egy dedikált pél-
dányát. Köszönjük! 

December 1-jén ünnepi han-
gulatban kinyitottuk az aulá-
ban található közös adventi 
naptárunk első ablakát. Az 
ablakok mögött tanítóink, 
tanáraink által készített meg-
lepetések, díszek rejtőztek.  

December 6-án a Mikulás járt 
nálunk, bekopogtatott a ki-
csikhez és ajándékot hozott. 
Mindenkihez volt egy-két jó 
szava, de az elvárásait is 
megfogalmazta a jövőre néz-
ve. A gyerekek dalokkal, raj-
zokkal köszönték meg a jósá-
gát. 
A felsősök Mikulás-buli keret-
ében ajándékozták meg egy-
mást. Közös játék, tánc és 
finom ennivalók tették felejt-
hetetlenné ezt a délutánt. 

Adventi kalendárium, Mikulás 

A dorogi Német Kisebbségi 
Önkormányzat idén is meg-
rendezte hagyományőrző 
vetélkedőjét. A versenyhez 
szükséges információk meg-
szerzéséért elláto-
gattunk a dorogi 
Német Nemzetiségi 
Tájházba. Melinda 
nénitől sok érdekes-
séget tudtunk meg a 
német kisebbség 
életéről, majd kész-
ségesen válaszolt az 
általunk feltett kér-
déseke is. Előzetes 
feladatként Ulmer 
Schachtelt kellett készíte-
nünk. Ezen a tutajon érkez-
tek a sváb betelepülők a 
Dunán Magyarországra. 
2017. novemberében került 
sor a verseny megrendezé-
sére az Eötvös József Általá-
nos Iskolában, ahol a város 
három általános iskolája és 
gimnáziuma is képviseltette 
magát. Az Eötvös-iskola 
csapatának tagjai: Willinger 
Dzsenifer (8.c), Miklovicz 
Eszter (8.c), Vaskó Emese 

(8.c), Borsos Bence (8.c), 
Putnoki Márk (8.c), Findt 
Bálint (8.a), Lukács Krisztián 
(8.a) voltak. Nagyon izgul-
tunk, mert szerettünk volna 

jó helyezést elérni. A fel-
adatlap legtöbb kérdésére 
tudtuk a választ, de néhány 
esetben bizonytalanok vol-
tunk. 
A díjátadó december 9-én 
volt a hagyományos Luca 
napi műsor keretében a 
művelődési házban. Izga-
tottan vártuk az eredmény-
hirdetést, és legnagyobb 
örömünkre elsők lettünk! 

Mézeskalácssütés 

Galsi Adrienn 

Schieszler Anna 

Karácsony közeledtével mi, 
7.c osztályosok elhatároztuk, 
hogy a közelünkben lévő 
időseket meglepjük mézeska-
láccsal. Megbeszéltük, hogy 
mindenki hozzájárul valami-
vel a süteményhez. Egyik 
délután összegyűltünk, és 
nekiláttunk a sütésnek. Na-
gyon jó hangulatban folyt a 
munka, és hamarosan isteni 
mézeskalácsillat töltötte be 
az iskolát. Egymás után kerül-
tek ki a sütőből a szebbnél 

szebb mézeskalácsok. A díszí-
tés után egy éjszakára szá-
radni hagytuk a süteménye-
ket, majd másnap díszcsoma-
golásba öltöztettük őket. 
Elindultunk, hogy átadjuk 

ajándékunkat az időseknek. 
A megmaradt mézeskalá-
csokkal szüleinket leptük 
meg. Köszönjük szépen osz-
tályfőnökünknek, Andi néni-
nek ezt a felejthetetlen él-
ményt!  

Kesselyák Liliána 7.c 
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Eventus Országos Tehetségkutató Rajzverseny—Eger 

Az Eventus Üzleti, Művészeti 
Középiskola, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium 
idén 14. alkalommal rendez-
te meg az Egri csillagok or-
szágos tehetségkutató rajz-
versenyt. 110 pályázó közül 
74 alkotó munkája bizonyult 
megfelelő színvonalúnak a 
döntő fordulóban való meg-
mérettetésre.  
A döntő forduló eseményeit 
megelőzően a pénteki na-
pon értékes programok vár-
ták a résztvevőket. Tehet-
séggondozó foglalkozásokon 
vettek rész a szaktanárok 
vezetésével. Így öt helyszí-
nen volt lehetőség megis-
merkedni különböző techni-
kákkal, mint stencil, kézi 
hímzés, vízen festés, 
frottázs, origami, krepp-
papír dekoráció, stop-
motion animáció. Az élveze-
tesen eltöltött idő alatt elké-

szült munkákat hazavihették 
a gyerekek. A szombati na-
pon a négy terem elfoglalá-
sát követően Sajtos Attila 
igazgató úr Jankovics Mar-
cell rajzfilmrendező üdvözlő 
szavaival köszöntötte a 
résztvevőket, majd a ter-
mekben felügyelő szaktaná-
rok kihirdették a versenyfel-
adatot. Idén Dobó István és 
a várvédők esküje volt az 
illusztrálandó téma, amire 
két óra állt rendelkezésre. 
A zsűri és a szaktanárok egy-
behangzó tapasztalata sze-
rint kiemelkedően magas 
színvonalú munkák születtek 
a verseny során, mind az 
első fordulóba beküldött, 
mind a döntő fordulón készí-
tett rajzok tekintetében. Így 
a Herczeg István grafikusmű-
vész vezette zsűri döntése 
alapján kimagasló munkák-
nak 1., 2., 3. díjat ítélt oda a 

bizottság, valamint a legkre-
atívabb pályaművekért há-
rom versenyző vehetett át 
kiemelt különdíjat, további 
alkotók pedig általános kü-
löndíjban részesültek. A ha-
gyománynak megfelelően 
vándorserleggel jutalmazták 
azt az intézményt, ahonnan 
a legmagasabb létszámban 
kerültek be résztvevők ma-
gas színvonalú munkájukkal 
a döntőbe. 
Díjazottaink: Pintér Veronika 
(8.a) és Tóth Csilla (8.a) a 
legkreatívabb alkotások díját 
nyerte, Mátyás Anna (8.a) és 
Tillich Georgina (8.a) külön-
díjban részesült. Az Eötvös 
Alkotókör nyerte el a leg-
több döntőbe jutott ver-
senyzőt felmutató iskola 
vándorserlegét. Az iskolán-
kat képviselő nyolc diák (a 
felsoroltakon kívül Ambrus 
Csenge (8.a), Szabó Dorka 

(8.b), Tercsinesz Regina 
(8.a), és Vörös Nikolett (8.a), 
akik emléklapban részesül-
tek) felvételt nyert az Even-
tus Művészeti Iskolába. 
Ugyanezen a versenyen a 
Zrínyi Alkotókör (szakkör-
vezető: P. Tóth Major Krisz-
tina) két tagja szintén díja-
zott lett, Kővári Anna 1. he-
lyezett és Tőkés Lili különdí-
jas. Ők és Papp Zsófia szin-
tén lehetőséget kaptak, 
hogy tanulmányaikat Eger 
művészeti iskolájában foly-
tassák.  
A Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és Sportisko-
lai Általános Iskola tarolt a 
versenyen. Úgy hiszem, 
eredményesen képviseltük 
városunkat! Gratulálok min-
den résztvevőnek! 
 

kOpE 

Szabó Dorka 8.b 

Iskolánk alkotóköre részt 
vett a tatai TALENTUM Mű-
vészeti Szakgimnázium regi-
onális rajzpályázatán, mely-

nek témája a „cirkusz˝ volt. 
A pályázatra alaposan felké-
szültünk, kutattuk a cirkusz 
világát, hogy ötletet merít-

sünk. A 
munkák so-
rán különbö-
ző techniká-
kat alkal-
maztunk. 
Volt, aki 
olajpasztel-
lel, volt, aki 
temperával 
alkotott. 

Néhányan a vízfesték és a 
tus mellett döntöttünk. 
Mindannyiunk alkotása 
egyedi és különleges volt. A 
sok beküldött pályamű közül 
négy tanuló munkája díja-
zott lett. Bartus Lili (6.a) kor-
osztályos 2. díjat, Szabó Dor-
ka (8.b) korosztályos 2. díjat, 
Limpár Csenge (7.b) különdí-
jat, Mihalovits Panka vissza-
járó szakkörösünk (9. évfo-
lyam) különdíjat kapott. 
A díjkiosztóra Péter bácsi 
vitt bennünket Tatára. A 

kiállítás- megnyitón az iskola 
igazgatója mondott beszé-
det, majd az artista diákok - 
akik szintén az intézmény 
tanulói - tartottak nekünk 
bemutatót, ami lenyűgöző 
volt. Meglepetésünkre rajza-
inkat nagyban kivetítve is 
láthattuk. Később átadták az 
okleveleket és az ajándéko-
kat. Szakköröseink nemcsak 
jó minőségű rajzeszközök-
kel, de csodás élményekkel 
is gazdagodtak. 

Talentum regionális rajzpályázat 
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A barangolók idén is kalandoztak a Télapóval 

Interball-kupa 

2018. január 5-én az Inter-
ball Nemzetközi Lány Kézi-
labda Tornán voltunk Tata-
bányán az U 12-es csapattal. 

Összesen négy meccset ját-
szottunk. Nagyon erős csa-
patokkal találtuk szembe 
magunkat. 
Első mérkőzésünket a Győr 
csapata ellen játszottuk. 
Amikor megláttuk őket a 
bemelegítésnél, kicsit meg-
ijedtünk, mert nagyon na-
gyok voltak. Félelmünk be-
igazolódott, mert nagyon 
kikaptunk tőlük. Következő 
ellenfelünk a Dunaszerda-
hely csapata volt, akiktől 

szintén vereséget szenved-
tünk. Harmadik csoportmér-
kőzésünket a Tápiószele 
csapatával játszottuk. Ezt a 
meccset végre megnyertük, 
mert fegyelmezetten, kon-
centráltan játszottunk. Utol-
sóként a Csallóközaranyos 
csapata ellen vívtuk helyosz-
tó mérkőzésünket. A végére 
már nagyon elfáradtunk, így 
csak a hatodik helyet sikerült 
megszereznünk. Ennek elle-
nére jól éreztük magunkat. 
Amíg a többi csapat játszott, 
néztük a meccseket és sokat 
beszélgettünk az edzőnkkel. 
 
 
2018. január 7-én Tatabá-
nyán a Dózsa-iskolában jár-
tunk az U9-es csapattal az 
Interball-kupán. Négy mecs-
cset játszottunk, ebből egy 
helyosztó mérkőzés volt.  
Elsőként a Győr csapata el-
len léptünk pályára. Sajnos 
kikaptunk. Második mecs-

csünket a Dunaújváros csa-
patával vívtuk, melyet nagy 
örömünkre megnyertünk. 
Utána a Dunaszerdahely 
csapatával játszottunk. Saj-
nos ennek a mérkőzésnek is 
vereség lett a vége. A két 
elvesztett meccs miatt csak 

az 5-6. helyért játszhattunk, 
de sajnos a helyosztót is 
elveszítettük, így a hatodik 
helyen végeztünk.  
Ennek ellenére nagyon jól 
éreztük magunkat a nap 
folyamán. 

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 

Ha december eleje, akkor 
minden gyermek nagy izga-
lommal készül a Télapóval 
való találkozásra. Ez nem 
volt máshogy a barangoló 
kalandorok gyermekeivel 
sem december 2-án.  
Immár hagyománnyá vált a 
kalandorok téli túrázása a 
Fekete-hegyre, a Sasfészek 
Turistaházhoz, megcsodálni 
a téli természet szépségeit, 

várni a Télapó felbukkaná-
sát. Amint elindultunk az 
iskolából busszal, láthattuk, 
hogy az időjárás kedvezni 
fog nekünk. Megérkezéskor 
a legszebb énjét mutatta 
meg, a Fekete-hegy fehér-
ben csillogott, hiszen olyan 
gyönyörű napsütés fogadott 
minket, hogy a havas táj csak 
úgy szikrázott, a kék ég csak 
úgy pompázott. Nagy izga-

lommal indulunk el meghó-
dítani a hegyet, s nagy öröm-
mel fedezték fel Télapó láb-
nyomát, s elszórt ajándékait 
úton-útfélen. Mentünk, 
mendegéltünk fel a hegyre, 
amikor útközben szembeta-
lálkoztunk a Télapóval és 
segítőjével. Hatalmas lett az 
öröm. A gyerekek átölelve 
köszöntötték őket, dalokkal, 
versekkel viszonozták ked-
vességüket. Együtt mentünk 
tovább fel a hegyre, a Sasfé-
szekhez, ahol kicsit megpi-
hentük és gyönyörködtünk a 
téli tájban. Ettünk, ittunk, 
melegedtünk a tűz mellett, 
majd elérkezett Télapó nagy 
feladata, kiosztani a sok 
ajándékot a gyerekeknek és 
átadni a névre szóló csoma-
gokat.  
Mi felnőttek, hálásak voltunk 
Krecskovszki Feri bácsinak, 

Kocsis Gábornak, Kocsisné 
Mónikának az önzetlen és 
hatalmas segítségért, hogy 

idén is felejthetetlenné vált 
a barangoló kalandorok 
gyermekeinek a találkozása 
a Télapóval, s a nagyszerű 
túrázás a gyönyörű téli na-
pon.  

Horváth Magdolna 

Jurácsik Lili 5.b 

Jurácsik Lotti 3.c 


