
nyerhettek a fejlesztések 

gyakorlati megvalósításába. 

A tehetséggondozást végző 

pedagógusok kiscsoportos 

beszélgetés keretein belül 

részletesen bemutatták az 

adott évfolyamon végzett 

munkát. A tájékoztatás kitért 

az adott csoport összetételé-

re, a fejlesztendő területek 

meghatározására, a használt 

eszközök, játékok, feladatok 

bemutatására, az eddigi ta-

pasztalatok, eredmények 

összegzésére, a tanulók telje-

sítményének értékelésére, 

valamint a további elképzelé-

sekre, programtervekre is. 

Megítélésünk szerint egy 

nagyon jól sikerült, hasznos 

fórum volt ez mind a szülők, 

mind a pedagógusok részére. 

gusoknak. Fontosnak tart-

juk, hogy a szülők és a peda-

gógus kollégák számára el-

méleti hátteret adjunk a 

tehetség felismerésével, 

azonosításával, a fejlesztés 

módjával kapcsolatos isme-

retekről. Ezért a műhelybe-

szélgetés első részében Vig 

Attila, iskolánk igazgatója 

egy előadás keretében tájé-

koztatta az érdeklődőket az 

elméleti háttérről. A vendé-

gek megismerhették a te-

hetség fogalmát, a különbö-

ző tehetségterületeket, a 

tehetséges gyermekek be-

azonosításának módját, a 

tehetségfejlesztés módsze-

reit, és iskolánk komplex 

tehetségfejlesztő program-

ját. Ezt követően az érintett 

tanulók szülei bepillantást 

Tehetséggondozás műhelybeszélgetés 

2018. június  

A tartalomból: 
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seny 

2 
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lás 

3 

Kémia—amikor 
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4 
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Határtalanul 7 

Eötvös Alkotókör 
sikerei 
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8. b osztály 

10 

Ilyenek voltunk—
8.c osztály 

11 

Sportsikerek 12 

XXII.  évfolyam 4. szám  

Iskolánkban öt évvel ezelőtt 

indítottuk el a komplex képes-

ségkibontakoztató és tanulási 

képességeket fejlesztő, tehet-

séggondozó programunkat. 

Jelenleg a programban az 

alsós évfolyamok a és b osztá-

lyai vesznek részt. Ebben a 

tanévben a Magyar Tehetség-

segítő Szervezetek Szövetsége 

(MATEHETSZ) által kiírt 

„Csoportos tehetségsegítő 

tevékenységek megvalósítá-

sa” elnevezésű pályázaton két 

szakköri csoportunk (1. és 5. 

évfolyam) vehetett részt. A 

pályázatban vállaltaknak meg-

felelően április 18-án műhely-

beszélgetést szerveztünk a 

kiscsoportos tehetséggondo-

zó szakköreinkbe bevont ta-

nulók szüleinek, illetve a prog-

ram iránt érdeklődő pedagó-
Nagy Mónika 
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2018. március 21-én elláto-
gattak hozzánk a Bajnai Zöld 
Tündérek egy öko-órát tar-
tani az egészséges táplálko-
zásról. 
Először Bagó Zoltánné Nati 
néni elmondta nekünk, hogy 

milyen ételből mennyit fo-
gyaszthatunk, ha szeretnénk 
egészségesen táplálkozni. A 
mi feladatunk az volt, hogy 
össze kellett raknunk a táp-
lálék piramist. Ezután cso-
portokba szerveződtünk, és 

különböző játékos feladato-
kat kellett megoldanunk. 
Készítettünk egészséges 
süteményt. Társasjáték for-
májában sokféle zöldséget is 
megkóstoltunk. Megtudtuk, 
milyen ételekben van a leg-

több cukor, majd azt is, hogy 
melyik táplálékban mennyi 
kalória van. 
Nagyon jól éreztük magun-
kat ezen a rendhagyó órán. 

Immár hagyományosan, ápri-
lis 11-én, József Attila szüle-
tésnapján került megrende-
zésre a városi szavalóverseny 
a Gáthy Zoltán Városi Könyv-
tárban. A dorogi általános 
iskolák és a gimnázium tanu-
lói jelentkezhettek a megmé-
rettetésre.  
Iskolánk tizenkét tanulóval 
képviseltette magát ezen a 
színvonalas rendezvényen. 
Az idei téma a család volt, 
ehhez kapcsolódóan lehetett 
a résztvevőknek verset vá-
lasztaniuk klasszikus és kor-
társ költők művei közül. 
A zsűrinek (Nyizsnyánszkyné 
Tavaszi Margit, Mucha Ildikó, 
Antal Zsuzsanna) nehéz volt 

a dolga, hiszen min-
den versenyző szépen 
adta elő szavalatát. 
Helyezettek azok a 
gyerekek lettek, akik 
versüket szöveghűen, 
szép kiejtéssel és 
megfelelő hangsúlyo-
zással mondták el. 
A zsűri nagyon megdi-
csérte a helyezette-
ket. Iskolánk tanulói 
nagyon szép eredmé-
nyeket értek el: 
1-2. osztály:  

1. hely:  Árkosi Viktória 2. c. 
3. hely: Goda András 2. c. 
3-4. osztály: 
1. hely: Rákosi Sámuel 3. c. 
3. hely: Fritz Fanni 4.c 
5-6. osztály:  
1. hely: Farkas Réka 6. b. 
A 7-8. osztályos tanulók egy 
korcsoportba kerültek a gim-
nazistákkal, de így is szép 
eredmények születtek:  
2. hely: Árkosi Klaudia 7. b. 
Örülünk, hogy részt ve-
hettünk ezen a versenyen, 
amellyel méltó módon ünne-
peltük meg a költészet nap-
ját. 

Bódi Szabina 4.b 

Városi szavalóverseny 

Árkosi Viktória 2.c 
Árkosi Klaudia 7.b 

Egészséges táplálkozás—öko-óra a 4.b osztályban 

Közlekedési verseny Dorogon 

2018. április 9-én egy izgal-
mas nap elé néztünk, 
ugyanis egy közlekedési 
versenyen vettünk részt. A 
vetélkedő célja az volt, 
hogy a gyerekeket a bizton-
ságos közlekedésre nevelje.  
Az Országos Baleset-
megelőzési Bizottság által 
meghirdetett Kerékpáros 
Iskola Kupa, valamint a Ki a 
mester két keréken? városi 
döntőjébe jutás volt a ver-
seny tétje, melyen több 
mint kilencven diák vett 
részt.  
A Zrínyi-iskolához egy nyolc 
fős csapattal indultunk út-
nak. Elméleti és ügyességi 
feladatokon keresztül mér-
tük össze KRESZ és kerékpá-
ros tudásunkat.  

Csapatunk több osztály 
tagjaiból állt össze: 
Lukács Krisztián,  
Tóth Ádám 8.a, 
Bredán Szabina,  
Bredán Martina 8.c, 
Bereczki Blanka,  
Bíró Hanna,  
Berecz Balázs,  
Szabó Csaba 6.b 
Nagyon szoros volt a ver-
seny, de mi jól éreztük ma-
gunkat. Jól elfáradtunk a 
végére, hiszen különösen 
próbára tett minket az idő-
járás: nagyon meleg, napos 
idő volt. Bredán Szabina a 
harmadik legtöbb pontszá-
mot kapta, így bronzérmet 
akasztottak a nyakába. Gra-
tulálunk! 
 Bredán Szabina 8.c 
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2018. május 14-én immár 
második alkalommal látoga-
tott el hozzánk Kovács Attila 
író, aki Holden Rose néven 
detektívtörténeteket ír 8-10 
éves gyerekeknek.  
Megtudhattuk tőle, hogy  
miért fontos az olvasás, 
majd felolvasott a Nyúl akta 
című könyvéből egy részle-
tet, amiről aztán kérdéseket 
tett fel. Aki helyesen vála-
szolt, könyvjelzőt kapott 
ajándékba.  
A harmadik évfolyamról 
minden osztályból tíz tanuló 
vett részt ezen a rendezvé-
nyen. A 3.a osztályosok—
Csonka Anízia, Csonka Bítia, 
Faragó Szelina, Janoschek 
Dóra, Kovács Szofi, Mihalo-
vits Máté,  Móczár Petra, 
Nagy Áron Domonkos, Sebő 
Hanna, Szilágyi Dominik—
így emlékeztek vissza az 
íróval való találkozásra: 
„Már az elején vicces volt és 
izgalmas. Megtudtam, hogy 

Kovács Attilának hívják az 
írót. Detektívkönyveket ír. 
Nagyon szeretem a detek-
tíves könyveket! Azt is meg-
tudtam, hogy a könyvek 
olvasásától jobb lesz a he-
lyesírásom.” 
„Nagyon tetszett, amikor az 
író arról beszélt, hogy az 
olvasás három dolgot is 
fejleszt: a képzeletet, a szó-
kincset és a helyesírást.” 
„Nagyon élveztem, amikor 
az író felolvasott a Nyúl akta 
című könyvéből, mert meg-
tudhattam, miről is szól a 
könyv. Autogramot is kap-
tam.” 
„Az tetszett a legjobban, 
hogy az író sokat viccelő-
dött. Miközben felolvasott a 
könyvéből, utánozta a han-
gokat, meg is ijesztett ben-
nünket. Valójában minden 
tetszett, az autogramról 
nem is beszélve. Ez volt a 
legjobb nap!” 

Író-olvasó találkozó 

Felvidéki kirándulás 

2018. április 20-án a három 
dorogi általános iskola felső 
tagozatos diákjai kirándulni 
mentek a régi magyarlakta 
felvidéki területekre.  
Pozsonyban egy interaktív 
városnézésen vettünk részt. 
Az idegenvezetőnk feladatla-
pokat osztott ki nekünk, me-
lyeket ki kellett töltenünk, 
miközben a nevezetességek-
ről beszélt.  Először a Szent 
Márton székesegyházhoz 
mentünk, majd a Ferenciek 
terével ismerkedtünk. A Fő-

téren a szabadidőnkben 
megkóstoltuk Pozsony legfi-
nomabb fagyiját.  
Következő állomásunk a 
dévényi várrom volt. Miután 
körbejártuk a várromot, el-
mentünk a dinóparkba. Vé-
gül visszamentünk Pozsony-
ba, és felmentünk az UFO-
ba, ahonnan csodálatos lát-
vány nyílt a városra. 
Nagyszerű kirándulás volt! 

Matematikaverseny 

Iskolánk 7. a osztályos tanu-
lója, Horváth Gábor a Boni-
fert Domonkos Nemzetközi 
Matematikaversenyen or-
szágos 5. helyezést ért el.  

Az éves verseny négy írásbeli 
fordulóból állt. A legjobb 
eredményt elért tanulókat 
behívták Szegedre szemé-
lyes megmérettetésre. 
A példák közül egy 
„csemege”:   

Egy embernek az a hobbija, 
hogy kesztyűket gyűjt. Ha 
teheti, vesz egy új párat, de 
arra mindig figyel, hogy ne 
vegyen ugyanabból a párból 
két egyformát. Költözéskor 
eltűnt a kesztyűk egy része. 
Mikor párba állította őket, 
azt látta, hogy a balkezes 
kesztyűk 2/3 részének, a 
jobbkezesek 3/5 részének 
volt párja. A bal– és jobbke-
zes kesztyűk száma a költö-
zés után összesen 760. Hány 
teljes kesztyű maradt költö-
zés után? 
Szegeden, amikor nehéz 
feladatokat kellett megolda-
nia, Gábor megmutatta, 
hogy logikusan gondolkodik 
és matematikai tudása elis-
merést érdemel. 
Büszkék vagyunk rá! 
Várom a fenti feladat megol-
dását! :-) 

Willinger Dzsenifer 8.c 

Vámosné Ambrus Aranka 

3.a osztályosok 
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„Az élet egyikünk számára 
sem könnyű, de nincs semmi 
baj, ha az embernek van ki-
tartása, s főleg önbizalma. 
Hinnünk kell, hogy tehetsé-
gesek vagyunk valamiben, és 
azt a valamit bármi áron is el 
kell érnünk.” /Marie Curie/ 
A kémia mindig mumus volt 
a tanulók életében. Valóban 
nem könnyű, aprócska ré-
szecskéit csak elképzelni, 
modellezni tudjuk. Meghök-
kentőek a méretek, változa-
tosak a reakciók, különböző-
ek a végeredmények.  Hét-
köznapjainkban azonban 
nagyon fontos szerepe van. 
Nem is gondolnánk, hogy 
amikor a citromlét a teába 
tesszük, amikor  karamellt 
készítünk a cukorból, vízkő-
telenítjük a fürdőszobát, szín 
tiszta kémiával találkozunk. 
Szerencsére vannak gyere-
kek, akik érdeklődéssel figye-
lik a természeti jelenségeket, 
kutatják az összefüggéseket. 
Egész éves munkánk minősé-
ge a versenyekben mutatko-

zik meg. Ebben az évben 
nagyon szép eredményeket 
értünk el a különböző kémia 
versenyeken. Megyei fordu-
lókon Lukács Krisztián (8.a) 
és Horváth Gábor (7.a) na-
gyon szerepelt eredménye-
sen. Limpár Csenge (7.b) a 
Curie verseny budapesti kö-
zépdöntőjét megnyerte, így 
az országos fordulóba jutott. 
Az összesített listában 10.-
ként került a -Szolnokon 
megrendezésre kerülő- or-
szágos döntőbe.  
A döntőben 34 diák indult az 
ország minden részéből, sőt 
a határokon túlról is érkeztek 
versenyzők. Csenge 90 
ponttal (100-ból) a HARMA-
DIK lett. Szeretettel gratulá-
lunk, újabb felfedezéseket, 
sikereket kívánunk! 

Kémia – amikor valakit megérint 

Színházban jártunk 

Idén május 15-én rendezte 
meg a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat hagyomá-
nyos szavalóversenyét. A 

verseny helyszíne a Nemze-
tiségi Tájház volt. Három 
dorogi iskolából érkeztek a 
résztvevők. A verseny ele-
jén Vörös Jánosné Klári 
néni köszöntött minket, és 
bemutatta a zsűri tagjait. 
Utána sorszámot húztunk, 
e szerint következtünk egy-
más után. A versek elmon-
dása előtt bemutatkoztunk, 
elmondtuk, melyik iskolá-
ból jöttünk, és hányadik 
osztályba járunk. Miután 
mindenki elmondta a ver-
sét a zsűri félrevonult, hogy 
meghozza döntését. Miköz-
ben a zsűri tanácskozott, 

megvendégeltek minket 
sütivel és üdítővel. Végül 
megszületett a döntés. Az 
Eötvös-iskolából 4. osztá-

lyos kategóriában Molnár 
Katrin I. helyezett, 5. osz-
tályos kategóriában Pödör 
Debóra I. helyezett Nagy 
Dániel II. helyezett, 8. osz-
tályos kategóriában Miklo-
vicz Eszter II. helyezett 
Madarász Csenge III. he-
lyezett lett. Eredményesen 
szerepeltek még Veszprémi 
Balázs és Hegedűs Ale-
xandra 5. osztályos, vala-
mint Willinger Dzsenifer 8. 
osztályos tanulók. Minden 
résztvevő csokit, a helye-
zettek pedig könyvet és 
oklevelet kaptak. 

Német szavalóverseny  

Klastromban a 3.b 

Idén is megrendeztük a már 
hagyományos családi napun-
kat az osztállyal. Klastrom-

ban találkoztunk a szülőkkel 
és a gyerekekkel június 2-án 
szombat délelőtt. Miután 

mindenki odaért, a 
csapat nagy része felsé-
tált a Kémény-
sziklához. A réten ma-
radtak addig tüzet rak-
tak. Miután visszaértek 
a túrázók, közös szalon-
nasütésre került sor. A 
finom falatok után a 
gyerekek és a szülők 
egyaránt játszottak, 
beszélgettek egymás-
sal. Idén is jól sikerült a 
családi napunk. 

Május 29-én  a Pesti Magyar 
Színházban a Rumini című 
előadást tekintette meg a 
2.a osztály. A színes, látvá-
nyos táncos zenés darabot 
rendkívül élvezték a gyere-
kek. Előtte már megismer-
kedtünk Berg Judit mesehő-
sével, Ruminivel, így nem 
okozott gondot a darab 
megértése. Két felvonásban 
tekintettük meg, hogyan 

hajózott a Székirálynő fedél-
zetén Rumini, és hogy talál-
kozott Csincsilivel és men-
tették meg együtt Ferrit 
királyt Molyrától. Tanulóink 
lelkes tapssal jutalmazták a 
magas színvonalú előadást. 
Diákjainkat a színházi él-
mény nagyon megragadta, 
szívesen vennének részt 
máskor is hasonló előadá-
son. 

Miklovicz Eszter 8.c  

Keil Andrea 

Lukács Zsófia 

Mihalovits Gáborné 
Hideg Bianka 



 

Oldal  5 Csengőszó 

Nyelvi tábor 

Töretlen 25 év áll az 
Eötvös iskola által 
szervezett német nyel-
vi tábor mögött. Az 
évek során közel 700 
tanulónknak volt lehe-
tősége részt venni 
ezeken a táborozáso-
kon. Célunk a német 
nyelv gyakorlása anya-
nyelvi országokban, 
anyanyelvi tanárokkal. 
Útjaink során Ausztria, 
Németország és Svájc 
gyönyörű tájain jár-
tunk. Többek között 
Tirolban, a Wörthi- 
tóvidék területén, 
Salzburg környékén, 
Kufstein várában, a 
Wachauban, a Melki 
Apátságban, Passau-
ban, Münchenben, a 
Krimml- és a Rajnai- 
vízesésnél, a Bódeni-tó 
virágszigetén  Mainau-
ban,  Innsbruckban az 
Alpok havas csúcsain, 
só- és ezüstbányában, 
jégbarlangban. Megis-
merkedtünk az ott élő 
emberek szokásaival, 
ünnepeivel, kultúrájával. 
Három éve angolt tanuló 
diákjaink is csatlakoztak a 
táborhoz. A délelőttöket a 
gyerekek tanulással töltik, 
délután a környék neveze-
tességeit fedeziték fel. Idén 

Karintiában töltöttünk egy 
hetet. Szállásunk a Turner-
tó partján volt, ahol a tó 
vizében az Alpok hegyei 
tükröződtek. A tanórák a 
tartományi főváros Klagen-
furt központjában voltak, így 

minden nap lehetőségünk 
volt megcsodálni a belváros 
nevezetességeit. Klagenfurt 
egyik büszkesége a Mini-
mundus, ahol nemcsak 
Ausztria, hanem az egész 
világ több, mint másfélszáz 

makettje látható 1:25 
arányban lekicsinyítve. 
Mellette található a 
hüllőpark, ahol egy 
érdekes előadás során 
a legbátrabbak megsi-
mogathattak és a nya-
kukba vehettek egy 
kígyót. Az egyik legélve-
zetesebb kirándulásunk 
a 100 méter magas 
fából épült Pyramiden-
kogel- kilátó volt, ahon-
nan csodás panoráma 
nyílt a Wörthi-tóra és a 
környező hegyekre. 
Nagy élmény volt, a 
120 méter hosszú óriás-
csúszda a kilátó köze-
pén. Jártunk Stájeror-
szág tartományi fővá-
rosában Grazban, ahol 
a város jelképét a  vár-
hegyen álló Óratornyot 
néztük meg. Bärnbach-
ban  egy Hundertwas-
ser-templomban, és 
annak kertjében 
tettünk egy rövid sétát. 
Nagy élmény volt a 
szállás környékén a 
mászópark és a madár-

park. Ismét jó hangulatban, 
élményekkel gazdagon tér-
tünk haza. 

Bogár Zoltánné 
Gubóné Mártai Márta 
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Eötvös-napok 2018 

Az idei tanévben 2018. má-
jus 17-18-án rendezte meg 
iskolánk az Eötvös-napokat. 
Szerda délután a tanár-diák 
kosárlabda mérkőzéssel 
kezdődött a színes program-
kavalkád. A diákok legna-
gyobb bánatára a tanárok 
győzelmével zárult a találko-
zó. Ezután a Mátyás király és 
a reneszánsz megyei rajzpá-
lyázat legszebb munkáiból 
készült kiállítás megnyitójá-
ra került sor, ahol kiosz-
tották a díjakat a legszebb 
alkotások készítőinek.  
Csütörtök reggel Vig Attila 
hivatalosan is megnyitotta 
az idei Eötvös-napokat. A 
nyolcadikosok tánca vidám 
hangulatot varázsolt az isko-
la udvarára. Ezen a napon az 
alsósoknál a játékok voltak a 
középpontban. Az ebédlő-
ben a Játékkunyhó szervezé-
sében táblajátékokkal ismer-

kedhettek a gyerekek, míg 
az udvaron a Logicarium 
játszóházban próbálhatták ki 
ügyességüket tanulóink. A 
felsősök az utazó Planetári-
umban érdekes előadást 
láthattak és hallhattak a 
tejútrendszerről, a bolygók-
ról. Közben a főzőversenyen, 
a csocsó-, asztalitenisz– és 
kosárlabda-bajnokságon 
mérték össze tudásukat a 
vállalkozókedvű diákok. Szá-
mítógépes játékok, fafara-
gás, gyöngyfűzés, kerékpár 
szépségverseny is szerepelt 
a programok között. 
Pénteken a tanár-diák foci-
meccsnek köszönhetően 
zsúfolásig megtelt a tornate-
rem. E mérkőzés végén a 
diákok lehettek elégedettek, 
mert sikerült legyőzniük a 
tanárok csapatát.  
Az izgalmas kezdet után sem 
unatkozhatott senki. Az al-

sós gyerekek akadályverse-
nyen vettek részt a délelőtt 
folyamán, míg a felsősök a 
táblajátékokkal ismerked-
hettek az aulában. Aszfalt-
rajzverseny, foci házibajnok-
ság, lábtenisz bajnokság, 
váltófutás és kerékpáros 
ügyességi verseny tette még 
színesebbé, változatosabbá 
a délelőttöt. 
Ezalatt az iskolák közötti 
versenyeken bizonyították 
tudásukat tanulóink, illetve 
a más iskolákból érkezett 
tanulók. Az alsósok részére 
idén először műveltségi ve-
télkedőt szerveztek a tanító 
nénik. Felső tagozaton angol
– és németverseny, anya-
nyelvelő, történelemver-
seny, valamint matematika-
verseny adott lehetőséget a 
diákoknak a megmérettetés-
re. Az angol két tanítási 
nyelvű osztályok is számot 
adhattak tudásukról az Eöt-
vös-napon.  
A hagyományokhoz híven 
hangversennyel zárult a 
program, ahol zeneiskolás 
diákjaink előadásait hallgat-
hatta meg a közönség. 
Az eredményhirdetésre 
hétfő reggel került sor. Jó 
volt látni a sok mosolygós 
arcot, büszke tekintetet, 
amikor átvették Vig Attilától 
a helyezésekért járó díjakat. 

Schieszler Anna 
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HATÁRTALANUL—Erdélyi kirándulás 

A „Határtalanul” elnevezésű 
pályázatot iskolánk már so-
kadik alkalommal nyerte 
meg. Ez a pályázat alkalmat 
ad rá, hogy a diákok eljussa-
nak az egykor Magyaror-
szághoz tartozó erdélyi terü-
letekre.  
Idén a hetedik évfolyam kelt 
útra, hogy bebarangolja az 
erdélyi nevezetességeket, és 
felkereshessen olyan telepü-
léseket, ahol a székely kultú-
ra életben van. Május 21-én 
hajnalban kicsit álmosan, de 
nagy izgalommal keltünk 
útra tanárainkkal, Ibolya 
nénivel, Andi nénivel, Gabi 

nénivel, Timi nénivel, Péter 
bácsival és Zoli bácsival.  
Első állomásunk Nagyszalon-
ta volt, ahol híres magyar 
költőnk, Arany János szüle-
tett. Arany János nyoma 
több helyen is fellelhető a 
városban. Estére megérkez-
tünk vendéglátóinkhoz. Gyö-
nyörű, régi, generációról 
generációra öröklődő házak-
ban aludtunk, ahonnan 
szépséges kilátás nyílik a falu 
fölött tornyosodó Székelykő-
re. 
Másnap reggel elbúcsúztunk 
Torockótól, és a Tordai-
hasadék felé vettük az 

irányt.  Ezen a napon útba 
esett Kolozsvár, Mátyás ki-
rály szülővárosa, ahol meg-
tekintettük a híres magyar 
király szobrát, és a mögötte 
lévő Szent Mihály-
templomot. Ezen a napon 
látogattuk meg a házsongár-
di temetőt, ahol tiszteleg-
tünk Koós Károly és Dsida 
Jenő emléke előtt.  
Szerdán megérkeztünk a 
Gyimesekbe, ahol felkeres-
tük az „ezeréves” határt. 
Megdöbbentő élmény volt 
átélni, hogy a régi Magyar-
ország határai ilyen messzire 
kiértek. 

Csütörtökön lovas szekérrel 
keltünk útra. Megérkeztünk 
a túra helyszínére. Amikor 
elkezdődött a túra, azt 
hittem, hogy csak egy rövid 
ideig fogunk felfelé menni. 
Aztán kiderült, hogy a hegy-
tető a cél. Akkor azt gondol-
tam, hogy nem fogunk tudni 
felmászni, de a kitartásunkat 
siker koronázta. Amikor a 
szállásra visszamentünk, az 
ottani gyerekek csángó tánc-
bemutatót tartottak. Egy-két 
lépést nekünk is sikerült 
elsajátítanunk. 
A következő napon elláto-
gattunk a parajdi sóbányá-
ba, és körülnéztünk Koron-
don, egy hagyományos, népi 
fazekasműhelyben. Azután 
megnéztük Tamási Áron 
műemlékét és sírját, ame-
lyek szülőháza előtt helyez-
kednek el.  
Az utolsó napon elláto-
gattunk a Medve-tóhoz. 
Innen már haza vezetett az 
utunk. Az út során az évfo-
lyam nagyon jól összerázó-
dott, új barátságok szövőd-
tek. Mindenki nagyon jól 
érezte magát. Az út végén 
szomorúsággal töltött el 
bennünket, hogy nem ma-
radhatunk még egy hetet 
Erdélyben!  
Köszönjük a színes program-
tervet, tanáraink lelkes köz-
reműködését és ezt a nagy-
szerű lehetőséget, hogy el-
juthattunk Erdélybe!     
 

Árkosi Klaudia 

Árkosi Klaudia 7.b 
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Május 19-én a szentesi Szi-
várvány Művészeti Iskola és 
a Szegedi Tudományegye-
tem Rajz-Művészettörténet 

Tanszéke szervezésében 
megrendezésre került a 9. 
Szivárvány Országos Képző-
művészeti Verseny, amin 
iskolánk alkotóköre is részt 

vett. Nagy büszkeséggel 
töltött el bennünket az, 
hogy iskolánk tanulói közül 
hét diákot is beválogattak a 

döntőbe az 
első fordulóba 
beküldött ké-
pek alapján, 
ahova korcso-
portonként 25 
diák kerülhe-
tett be. Mi 
mindannyian a 
2. korcsoport-
ban indultunk. 
Szentesre, a 
helyszínre Pé-
ter bácsi vitt el 
bennünket. A 
verseny döntő-

jét a helyi Klauzál Gábor 
Általános Iskolában rendez-
ték. A téma, ahogy korábban 
is Magyarország vizei volt. A 
megnyitó után kezdhettünk 

el rajzolni. 
Három óra 
állt rendel-
kezésünkre, 
hogy alkotá-
sainkat el-
készítsük. 
Miután min-
denki vég-
zett egy 
szentesi 
étteremben 
láttak vendégül minket a 
verseny szervezői. Az ered-
ményhirdetés délután négy-
kor kezdődött, ahol a szak-
mai zsűri tagjai, köztük Ros-
kó Gábor képzőművész, 
egyetemi docens, a zsűri 
elnöke értékelték a pályázók 
munkáit. Ezután kihirdették 
az eredményeket.  
Díjazottaink lettek:  
Füssy Adél (7.b) 3. díj,  
Mátyás Alíz (6.b) 2. díj.  

Limpár Csenge (7.b) 1. díj.  
Az iskolánkat képviselő többi 
diák Brosch Bettina (5.b), 
Tóth Csilla (8.a), Szabó Dor-
ka (8.b) és visszajáró szak-
körösünk, Mihalovits Panka 
(9. évfolyam) dicsérő okle-
vélben részesültek. Élmé-
nyekkel gazdagodva és si-
kerrel térhettünk a verseny-
ről haza. 

16 település, 22 közösség 
390 alkotója küldte be közel 
350 alkotását a X. Országos 
Zománcművészeti Biennálé-
ra, Egerbe, köztük az Eötvös 
Alkotókör is. A jubileumhoz 
méltón a zsűri megállapítása 
szerint magas színvonalú, a 
zománchagyományokhoz és 
törekvésekhez közelítő alko-
tások születtek. 
A zsűri tagjai voltak: Morelli 
Edit és Hévizi Éva Ferenczy 
Noémi-díjas zománcművé-
szek, Oskóné Bódi Klára tűz-

zománc iparművész, és Kó-
nya Gyula tűzzománc mű-
vész. Valamennyien nemzet-
közileg is elismert alkotók, a 
Tűzzománcművészek Ma-
gyar Társaságának tagjai. 
Az Eötvös Alkotókör minden 
beküldött munkája kiállításra 
kerül. A díjak átadására 
2018. június 17-én Egerben 
kerül sor. 
Díjat kap:  

Füssy Adél 7.b,  

György Eszter 7.b  

Tercsinesz Regina 8.a  

Bartus Lili, Mezős Boglárka, 
Pagurka Kornélia közös 
munkája 6.a  

Kele Petra 7.b 

Mihalovits Panka  

Tillich Georgina 8.a 

Kesselyák Liliána, 7.c - alko-
tása.  

Gratulálunk! 

 

Eötvös Alkotókör: Szentesi siker 

Friss hírek a X. Országos  
Zománcművészeti Biennáléról 

Füssy Adél 7.b 

(szerk.) 

Az idei tanév utolsó túrái 
Kesztölcre és Pilisszentke-
resztre vezettek, amelyek 
során folyamatosan tapasz-
taltuk, hogy milyen csoda-
szép környezet vesz körül 
bennünket itt Dorog vonzás-
körzetében. 
Hegyek, völgyek, források, 
örökzöldek is bizonyítják, 
hogy a rohanó hétközna-
pokban bizony jólesik az 
embernek, akár kicsi, akár 
nagy, hogy egy kicsit megpi-
henjen és levegőhöz jusson, 
kikapcsoljon. 
Túráinkon folyamatosan 
nagy számban vettünk részt, 
ami visszajelzés számunkra, 
hogy igen is szükség van az 
embernek a szép környezet-
re, amelyet óvni és vigyázni 
kell, hogy sokáig gyönyör-
ködhessünk még benne. 
Az idei évre bővült a reper-
toár, hiszen teljesítménytú-

rák, hódító túrák sorozata is 
várt bennünket és bizony 
megesett, hogy egyszerre 
nem tudtunk több helyen 
ott lenni. 
Büszkeség tölt el bennün-
ket, hogy többekkel meg-
szerettettük a túrákat, s 
kalandoztak az általunk 
meghirdetett túrákon kívül 
is. Nemegyszer mosolygó 
szempárok jöttek beszámol-
ni élményeikről, hogy éppen 
hány kilométeres túrát 
tettek meg a hétvégén. 
Jövőre folytatjuk tovább a 
túráinkat, sok szeretettel 
várunk mindenkit, kicsit és 
nagyot, tapasztalt és új tú-
rázót egyaránt! 
Szép nyarat kívánunk min-
denkinek! Irány a termé-
szet! 

Horváth Magdolna 

Barangoltunk, kalandoztunk  
tavasszal is 
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8.a Szabó Márta, Balogh Balázs osztályfőnökök 

Ambrus Csenge 
Belányi Balázs 

Bereczki Krisztián 
Berkeszi Zsombor 
Éberhardt Szintia 

Findt Bálint 
Hódi Bálint 

Kálló Roland 

Kara Gergely 
Kovács Anikó 

Lukács Krisztián 
Mátyás Anna 

Mátyás Balázs 
Menyes Kinga 
Molnár Milán 

 

Pintér Veronika 
Putnoki Cintia 

Rossz Anna 
Szabó Tas 

Szolik Bence 
Szórád Kristóf 

Tercsinesz Regina 
 

Tillich Georgina 
Tóth Ádám 
Tóth Csilla 

Valek Krisztián 
Vári Bence 

Veszprémi Dávid 
Vörös Nikolett 

Ballag már a 8.a osztály 

Az eltöltött nyolc év után 

eljött az idő, hogy középis-

kolában folytassuk tanulmá-

nyainkat. Eljött a búcsú ide-

je. Búcsúzunk tanárainktól, 

iskolatársainktól, tanterme-

inktől. Az önfeledt óvodás 

évek után megannyi izga-

lommal, kíváncsisággal és 

egy kis szorongással vártuk 

az első osztályt. Megismer-

tük nevelőinket, megtanul-

tunk írni, olvasni és számol-

ni. Tanulmányi és sportver-

senyeken vettünk részt, mi-

közben egyre nagyobbak 

lettünk. Köszönjük tanára-

inknak a mérhetetlen türel-

met, a segítő fáradozást és 

azt a rengeteg útravalót, 

amellyel elindítottak ben-

nünket a nagybetűs ÉLET 

felé vezető úton. Szívünkben 

örökre megőrizzük a hangu-

latos kirándulások, a sokszí-

nű Eötvös-napok, az izgal-

mas sportversenyek emlé-

két. Életünknek egy hosszú 

szakaszának végén szomorú-

an lépünk majd ki utoljára 

iskolánk kapuján. Egyet 

azonban megígérünk, hogy 

az Eötvös-iskolát sohasem 

felejtjük el. 

Szolik Bence és Berkeszi 
Zsombor leverték a faliórát 
a földrajzteremben. Balázs 

bácsi megígérte, hogy vesz 
egy másikat. Azóta nincs 
falióra a teremben. 
Lukács Krisztián az udvaron 
nekifutott egy oszlopnak. 
Felpattant, megrázta magát, 
majd futott tovább. 
 
Lukács Krisztián és Szolik 
Bence megették Márti néni 
mézeskalácsát. Ezután egy 
évig szolgálták a tanárnőt. 
 
Tillich Georgina az első pad-
ban hintázott. Egyszer csak 
felborult, és a mögötte lévő 
padok dominóként dőltek 
el.  
 
Molnár Milán és Szórád Kris-

tóf az első Tisza-tábor egész 
ideje alatt egy szellemtől 
rettegett. 
Belányi Balázs alsó tagozat-
ban sírva fakadt a Mikulás 
látványától. Csak Erzsi néni 
tudta megvigasztalni. 
 
Vári Bencét felhívták a taní-
tási órán. Felvette a telefont 
és annyit mondott „Órán 
vagyok, cső.”  

„Önmagunk megismerése a  
a legnagyobb utazás, a 
legfélelmetesebb felfede-
zés, a legtanulságosabb 
találkozás”. 
                      (Márai Sándor) 
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Közel az év végéhez és a 
ballagáshoz az osztályban 
egyre többször kerülnek elő 
a régi közös emlékek: a jó 
hangulatú órák, a kinti be-
szélgetések… Rengeteg hu-
moros emlékünk van… 
 
Már elsőben egy elég vicces 
osztály voltunk. Uzsonna 
után kint az udvaron Sára 
talált egy békát. Úgy gondol-
ta, hogy éhes, ezért meg-
etette az állatot. 
 
A matekórák is tréfásan tel-
tek Éva nénivel. Megkérdez-
tük, hogy milyen dátumot 
írjunk a dolgozathoz. Erre 
azt válaszolta, hogy témazá-
ró. Egy másik alkalommal 

Edvin nem értett valamit, és 
visszakérdezett. Éva néni 
felé lendítette a kezét és 
megkérdezte: Mit tetszett 
mondani? Szintén matek-
órán egyszer valaki megkér-
dezte, hogy hol vagyunk, 
mire Éva néni azt válaszolta, 
hogy a teremben. 
 
Az angolórák sem teltek el 
szórakoztató pillanatok nél-
kül. Lorcitól kérdezett vala-
mit Irén néni, amire azt fe-
lelte: Don’t much need rain. 
Egy másik órán az Use to 
tagadását vettük. Irén néni 
megkérdezte, mi az? Edvin 
azt felelte: Usen’t. Termé-
szetesen nem az volt a jó 
megoldás, de néhány ember 

dolgozatában ez szerepelt. 
Vártuk az ötös dolgozatokat! 
 
Osztályfőnöki órán termé-
szetesen mindenki csendben  
és fegyelmezetten figyelt 
Irén nénire. Egyszer Kristóf 
szólt valamit a padtársának. 
Irén néni megkérdezte: Han-
gokat hallok, Kristóf te vagy 
az? Azóta nálunk a hangokat 
látni lehet, az egyik órán 
még az ajtót is kinyitották.  
 
Rajzórán éppen a kisfilmün-
ket terveztük. Dorkáék felol-
vasták az ötletüket. A film 
forgatókönyvében egy nö-
vény repült volna be az abla-
kon. A valóságban ebben a 
pillanatban egy galamb csa-

pódott az üvegnek. A sztori 
után Péter bácsi is alig hitte 
el az abszurd helyzetet. 
 
Máté az egyik biológiaórát a 
szekrényben töltötte. Timi 
néni be is zárta őt oda. 
 
Ha Kata nénivel volt magyar-
óránk, a tollainkra nagyon 
kellett figyelni, mert ha egy-
szer elkérte, az nála is ma-
radt. 
 
Ilyen volt a híres 8. b, ahogy 
Gábor bácsi mondja. Tudjuk, 
rengeteg ősz hajszálat okoz-
tunk tanárainknak fegyelme-
zetlenségünk miatt. Ennek 
ellenére nagyon emlékeze-
tes nyolc évet töltöttünk itt. 

Bagó Liliána 
Bartl Péter 
Buna Máté 
Czuth Zoé 

Csillik Zsófia 
Faragó Regina 
Fehér Dorottya 

Giczi Laura 

Gremsberger Edvin 
Gubala Sarolta 
Horváth Lóránt 
Kajtár Eszter 

Kecskés Dorina 
Kolozsi Kornél 
Kovács Fanni 
Lévai Petra 

Meczger Máté 
Mile Sára 

Molnár Eszter 
Oláh Dávid 
Szabó Dorka 

Szivek Szilvia 
Váncza Kristóf 

Veres Dániel 

8.b Ármainé Rossz Ilona, Kamburova-Szőke Irén osztályfőnökök 

Búcsúzik a 8. b osztály 



Hontiné H. Kata 
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8.c Schandlné Köves Tünde, Szencziné Szilárd Gabriella osztályfőnökök 

Bereczky Henrik 
Borsos Bence 

Bredán Martina 
Bredán Szabina 
Burány Dávid 
Erdei Tifani 

Ernst Alexandra 

Kálmán Antal 
Kerényi Dóra 
Kovács Réka 

Madarász Csenge 
Miklovicz Eszter 

Németh János  
Peller Vanessza 

Putnoki Márk 
Turák Szabolcs 
Valek Bálint 
Vaskó Emese 

Willinger Dzsenifer 

Búcsúzunk 

Kovács Réka 8.c 

Nyolc évvel ezelőtt, amikor 

először  jöttünk az évnyitóra, 

még nem gondoltuk, hogy 

ilyen hamar elrepül ez az 

idő. Nagyon örültünk, hogy 

most már mi ballaghatunk, 

de egyben szomorúak is 

vagyunk, hogy el kell hagy-

nunk egymást.  

Az osztályunk nagyon humo-

ros, ugyanakkor ha kellett, 

komoly témákról is lehetett 

beszélgetni velünk. Sokan 

csak arra tudnak gondolni, 

vajon ki fog sírni, és ki lesz 

az, aki véletlenül el fogja 

engedni a ballagási lufit. 

Nagyon sok vicces tör-

ténetünk van, amit muszáj 

megosztani veletek. 

 

Bence folyamatosan kérdez-

gette Éva nénit, hogy mikor 

megyünk ki. 

 

Vani kihúzta az osztálytár-

sunk alól a széket, akit leszi-

dott a tanár, hogy miért hin-

tázott. 

 

Henrik angolórán egy percig 

sem tudta csukva tartani a 

száját. Szegény Timi néni! 

 

Egyszer egy osztálykirándu-

láson elmentünk egy vadas-

parkba. Két traktorral men-

tünk megnézni az állatete-

tést, de az egyik menet köz-

ben lerobbant. A visszaveze-

tő úton vaddisznók és őzek 

között sétáltunk. Ez egy fe-

lejthetetlen élmény maradt 

számunkra. 

 

Szép élmény, hogy a negye-

dik osztály befejeztével elkö-

szöntünk tanárainktól, és 

megajándékoztuk őket. Jó 

volt látni, mennyire megha-

tódtak.  

 

Amikor nem tudtuk megol-

dani negyedik osztályban a 

matematikafeladatokat, azt 

hallottuk tanárainktól: - Jaj 

gyerekek, mi lesz veletek 

felsőben? 

 

Az osztályunkról tudni kell, 

hogy nagyon sokan elmen-

tek tőlünk, ezért kevesen 

maradtunk. De ez a húsz 

ember nagyon összetartóvá 

vált.  

 

„Ilyenek voltunk, vadak és 

jók, bűnösök közt is ártatla-

nok!”  

 

Szerettük ezt a nyolc évet! 

 



 

Oldal  12 Csengőszó 

A Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és Sportisko-
lai Általános Iskola csapata a 
III. korcsoportos Kézilabda 
Diákolimpia Országos Elő-
döntőn - Dunaújvárosban - a 
3. helyen végzett. 
A győri Gárdonyi-iskolával 
sorsoltak össze bennünket. 
Az ellenfél csapatát nagyon 
jó felépítésű lányok alkották, 
és védekezésben kő kemé-
nyen felőröltek minket. 
A második félidőben min-
denki játéklehetőséghez 
jutott, ez az eredményen is 
meglátszott. Sajnos nagy 
falat volt nekünk a Győr... 

A 3. helyért a kispesti Vass 
Lajos Általános Iskolával 
játszottunk. Nagyon érett 
kézilabdát mutattunk mind 
támadásban, mind védeke-
zésben. Gyönyörű játék volt. 
Nagyon büszke vagyok a 
lányokra.  Mindenki nagyot 
küzdött, Szőke Noémi és 
Barna Fanni a hátukon vitték 
a csapatot. Sajnos az idén 
nem sikerült az ország leg-
jobb 8 csapata közé jutnunk, 
de nincs hiányérzetem, mert 
végig hajtottak, küzdöttek a 
gyerekek. 
A csapat tagjai : 
Eötvös-iskola : Barna Fanni , 

Huszka Dorina , Kajtár Tí-
mea , Szőke Noémi , Hart-
mann Petra , Déri Lara, Szo-
lik Luca, Jurácsik Lili , Pagur-
ka Kornélia 
A IV. korcsoportos Lány Kézi-
labda Diákolimpia Megyei 
Döntőn 3. helyezést ért el a 
Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és Sportisko-
lai Általános Iskola csapata. 

A csapat tagjai : 
Eötvös-iskola: Barna Fanni, 
Czuth Zoé, Dobány Kitti, 
Huszka Dorina, Kajtár Tímea, 
Mátyás Anna, Osváth Petra , 
Pagurka Kornélia, Reskó 
Vanessza, Stefanik Laura 
Szolik Luca, Szőke Noémi. 

Kézilabda 

2018. február 13-án meg-
nyertem a megyei Úszás 
Diákolimpiát 50 méter mell-
úszásban. Ezzel az ered-
ménnyel bejutottam az or-

szágos döntőbe, amit Csong-
rád megyei Hódmezővásár-
helyen, a Gyarmati Dezső 
Sportuszodában rendeztek. 
Egy nappal a verseny előtt, 
március 23-án elutaztam 
Szegedre, ahol egy kollégi-
umban szálltam meg. Izga-
tottan vártam, hogy másnap 
a rajtkőre állhassak.  
A verseny nagyon jó hangu-
latban telt. Az eredmény 
minden várakozásomat fe-
lülmúlta: egyéni rekordot 
jelentő 39 másodperccel 3. 
helyezést értem el.  

Alapítva 1996-ban 
Megjelenik negyedévente 620 példányban 

Felelős kiadó: Vig Attila 
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna 

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

Telefon: 33/509-540 

Lapzárta után érkezett a hír, 
hogy a II. korcsoportos (5-6. 
oszt.) Labdarúgó Diákolim-
pia Országos Döntőjén 1. 
helyezést ért el a Dorogi 

Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Álta-
lános Iskola csapata.  
Gratulálunk! 

Szabó Csaba 6.b 

Úszás Diákolimpia 

Pinczés Tímea 

Labdarúgás 


