
számotokra az iskolai 
élet, és nem csak passzív 
szemlélői, elviselői lenné-
tek az itt folyó történé-
seknek. Azt sem titkoljuk, 
hogy cserébe fegyelme-
zettebb órai magatartást, 
esetenként nagyobb oda-
figyelést várunk el tőle-
tek. A kölcsönösség jegy-
ében szeretnénk dolgoz-
ni, hogy megelégedetten 
és nyugodtan várhassuk a 
ma még igen távolinak 
tűnő tanév végi érdemje-
gyeket.  
De ne szaladjunk előre, 
forduljunk érdeklődéssel 
és izgalommal a ránk váró 
feladatok felé. Bízva és 
remélve, hogy a tanév 
örömöket is rejt magába, 
így élve meg az igazi diák-
életet. 
Sikeres tanévet kívánok! 
 

Mire az idei tanév első 
száma megjelenik, már 
javában folyik a tanítás. 
Formálódnak az új osztá-
lyok, barátkoznak az újon-
nan érkező tanulók, min-

denki megismerkedett a 
szeptemberben „igazolt” 
nevelőkkel. Az ilyenkor 
megszokott óvatos, de 
kíváncsiskodó kezdésen is 
túl vagyunk. Ettől függetle-
nül, örömmel köszöntelek 
Benneteket, és az előttünk 
álló feladatokhoz fűződő 
jókívánságaim is még talán 
időszerűek. Szeretnénk, ha 
ebben az évben is sok, 
hasznos információt, érde-
kes tudósítást olvasnátok a 
lap hasábjain. Magatoké-
nak éreznétek a nektek 
készített újságot, érdeklő-
déssel várnátok megjele-
nését. Törekedni fogunk a 
honlap naprakész vezeté-
sére, és persze a közösségi 

oldalon is találkozni fogtok 
eötvösös hírekkel. A fő fel-
adatok nem változtak, az 
eredményes, önmagatok-
hoz mért sikeres tanulmányi 
munka, elvárás. Megte-
szünk mindent, hogy ez 
lehetőleg változatos tanulá-
si folyamatot jelentsen, és a 
száraz és helyenként unal-
mas ismeretszerzést az él-
ményekre épülő pedagógia 
váltsa fel. Ennek érdekében 
tudunk majd – ha korláto-
zott mértékben is – igazán 
„okos” táblákat használni, 
és központi, iskolai, vala-
mint szülői segítségeknek 
köszönhetően a félév során 
minden termet projektorok-
kal felszerelni. Elindítunk 
egy párbeszédet a diákta-
náccsal, melynek célja, az 
iskolai programok minél 
jobb illesztése a Ti igényei-
tekhez, kéréseitekhez. Sze-
retnénk, ha kezdeményezők 
lennétek, ha fontos lenne 

Induljon a tanév! 
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2019 nyarán ismét megren-
dezésre került a tiszafüredi 
tábor. Általában az ötödik és 
a hatodik osztályosok szok-
tak részt venni a csaknem 
egy hétig tartó vízitáborban, 
de idén más tanulók számá-
ra is lehetővé vált ez a fajta 
kikapcsolódás. 
Közel háromórás utazás 
után érkeztünk Tiszafüredre. 

Először mindenki elfoglalta a 
faházát, majd pihenés és 
szabadfoglalkozás követke-
zett. Este tanáraink beszed-
ték az elektromos készüléke-
inket, és 10 óra felé elérke-
zett a takarodó ideje. Meg-
gyűlt a bajunk a szúnyogok-
kal, nehezen ugyan, de sike-
rült elaludnunk. 
Másnap reggel futással in-

dult a nap, majd 
két csoportra 
oszlott a társa-
ság. Az egyik cso-
port kajakozni, 
kenuzni ment a 
Tiszára, a másik a 
helyi termálfür-
dőt látogatta 

meg. Majd csere követke-
zett. Nagyjából minden nap 
hasonlóan telt, kisebb-
nagyobb változtatások első-
sorban az időjárás miatt 
következtek be.  
A hazafelé tartó utunk izgal-
mas volt, mert útközben 

lerobbant a buszunk, de 
nagy nehezen, néhány óra 
utazás után szerencsésen 
visszaértünk az iskolához. 
 

Tiszafüredi tábor 

Zűrtábor a Mátrában 

Gábri Ádám  
Juhász Gergő 

Varga Kerecsen 8.a 

Nagy Eszter 5.c 

Ezen a nyáron is elláto-
gattam Parádfürdőre, isko-
lánk nyári táborába. Idén 
Magdi néni, Adri néni, Kata 
néni és Timi néni vállalta, 
hogy elkísér minket. Reggel 
9 órakor indultunk két busz-
szal, ahol zenehallgatással, 
beszélgetéssel töltöttük el 
az időt. Pár óra múlva meg-
érkeztünk a Mátra tetejére, 
Kékestetőre, ahol mindenki 
vásárolhatott. Én hűtőmág-
nest vettem a szüleimnek. 

Utána csináltunk egy cso-
portképet, majd elindultunk 
a szállásunkhoz.  
Amikor megérkeztünk, le-
raktuk a bőröndöket a busz-
ról, és kicsit kifújtuk magun-
kat. A tanárok megmondták 
a faházak beosztását, me-
lyeket izgatottan vettünk 
birtokba. Nemsokára detek-
tív lett mindenki. Az egész 
tábor témája ugyanis a nyo-
mozás volt. Az animátorok 
Sherlock Holmes filmet vetí-

tettek nekünk, mindenki 
nagyon élvezte. Vízipisztolyt 
kaptunk, és mindenkit le 
kellett lőni, de rá kellett jön-
ni, ki a tettes. A kedvenc 
feladatunk az volt, amikor 
eltűntek a tanárok, és mi 
kaptunk térképet, melynek 
segítségével meg kellett 
keresni az ő fotójukat.  
Szerdán ellátogattunk Bükk-
székre, az élménystrandra, 
és az egész napot ott töl-
töttük. Csúszda, gyógyme-

dence, mély víz is volt, szó-
val mindenki fantasztikusan 
érezte magát! 
Az utolsó napi program hot-
dog party volt, a hét fény-
pontja pedig az esti diszkó. 
Ilyenkor mindenki felveszi a 
diszkós ruhát, a csajok frizu-
rát és sminket készítenek, és 
felhőtlen tánc következik 
éjszakába nyúlóan. Az idei 
sláger a táborban a Rúzsa 
Magdi Mona Lisa című szá-
ma volt. A csapból is ez 
folyt, amikor megérkeztünk, 
amikor ettünk, amikor ered-
ményhirdetés volt stb. Az-
óta, ha meghallom, mindig 
elmosolyodom és eszembe 
jut a parádi tábor és az az 
egy hét, amit a barátaimmal 
tölthettem!  
Nekem ez volt a negyedik 

táborom, amióta ide járok 

az Eötvös-iskolába. Miért 

szeretem? Klassz tanárok, 

izgalmas programok, régi és 

új barátságok, rengeteg ne-

vetés. Egyszóval jövőre újra 

találkozunk Parádon! 
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RáhANGOLó tábor 2019 

Augusztus 21-én 9-re érkez-
tünk az iskolába, ahol na-
gyon sok gyerek gyűlt össze. 
Magdi néni megnyitotta a 
tábort. Reggeli után külön-
böző csoportokban angol 
foglalkozások következtek, 
ebéd után pedig a Palára 
mentünk. Nagyon meleg 
volt, a fürdés mellett csúsz-

dázni is lehetett. Másnap 
délelőtt és délután is ango-
loztunk, majd szintén a 
strandra mentünk, de előtte 
közösen fagyiztunk is. Pén-
teken a délelőtti angolozás 
után ebédeltünk, majd bu-
szokkal Pilismarótra men-
tünk, ahová egy hajó jött 
értünk és átvitt minket Ze-

begénybe. Sokat sétáltunk, 
egy szuper rétesházban is 
voltunk, és felmentünk egy 
fa kilátóhoz. Késő délután 
értünk vissza az iskolába, 
ahol a közös pizzázás után 
berendeztük a tantermeket, 
majd következett a diszkó és 
a pizsiparty. Nagyon jó volt 
az iskolában aludni, másnap 

a pakolás és reggeli után a 
táborzáráskor még ajándé-
kot is kaptunk. Nagyon jól 
éreztük magunkat, sikerült 
ráhangolódni az iskolára és 
az angol órákra. 
 

Bódi Abigél,  
Képes Nikolett,  

Tillich Tamara 6.c 

2019. májusában iskolánk 
csapata a Tatabányán meg-
rendezett Megyei Elsőse-
gélynyújtó Versenyen általá-
nos iskolai kategóriában első 
helyezést ért el, így bejutott 
az országos döntőbe. Az 
Eötvös-iskola csapattagjai: 
Harmat Sára, Hartmann 
Petra, Süveges Bence, Süve-
ges Gergő és Süveges Márk. 
2019. szeptember 14-én 
közel 300 elsősegélynyújtó-
val mérte össze tudását Za-
laegerszegen, az országos 
döntő idei helyszínén.  

„A város több pontján talál-
kozhattak a járókelők vörös-
keresztes zászlókkal és orvo-
si ládákkal vonuló verseny-
zőkkel, akik a legkülönfélébb 
helyzetekben látták el a 
szakképzett imitátorokat. 
Idén összesen 52 csapat 
indult a versenyen. Mel-
lettük további 4 vendégcsa-
pat teljesítette a 20 állomás-
ból álló, csaknem 9 kilomé-
teres körpályát. A versenyző 
csapatok három korcsoport-
ban indultak: 17 felnőtt, 20 
ifjúsági és további 20 gyer-

mek csapat 
volt a neve-
zők között. 
Rollerbal-
eset követ-
keztében 
kiszabadult 
óriáspók, 
újraélesztés 
egy forgal-
mas bevá-
sárlóközpontban, vagy egy 
olajfúrón történt robbanás 
sérültjeinek ellátása is szere-
pelt a versenyfeladatok kö-
zött. Összesen 7 különböző 
technikai kárhelyszínen bi-
zonyíthatták elméleti és 
gyakorlati tudásukat a részt-
vevők. Az egyik leglátványo-
sabb helyszín a Magyar Olaj- 
és Gázipari Múzeum terüle-
tén volt, ahol további kihí-
vást okozott, hogy a csapa-
tok egyszerre voltak jelen a 
terepen. 
Az Országos Mentőszolgálat 
szakembereiből és további 
szakértékből álló 84 fős zsű-

ri, a verseny ideje alatt végig 
több szempont alapján érté-
kelte az elsősegélynyújtók 
felkészültségét. Az esemény 
lebonyolításában több, mint 
200 fő vöröskeresztes mun-
katárs és önkéntes vett 
részt, akik a baleseti helyze-
teket 81 imitátor közremű-
ködésével valósították meg.  
Büszkén mondhatjuk, hogy 
iskolánk csapata Gyermek 
kategóriában kiemelkedő 
minősítést vehetett át. Gra-
tulálunk a csapattagoknak és 
felkészítőjüknek: Süvegesné 
Liebl Zsuzsannának.  

Elsősegélynyújtó verseny 

Szerk. 
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Asztalos Jázmin Rózsa 
Baris Julianna 

Bátori Lia 
Bönde Hanna 

Bujdosó Amália 
Buna Áron 
Eze Kiara 

Farkas Borka 
Fekete Zsófia 

Gál Diána Vivien 
Haász Gábor 

Harangozó Attila 
Jászberényi Zsuzsanna 

Kara Ádám 
Kövesdi Flóra 

Nádas József Nándor 
Pusztai Dániel 

Réti Patrik 
Serdült Zsombor 

Szakács János Zsolt 
Szászvári Szebasztián Mihály 

Szegedi Bence Olivér 
Tóth Fruzsina 

Tóth Vanessza Edina 
Vincze Csenge Linda 

Wenczel Viola 

1.a Rozek Ferencné, Szabóné Juhász Ágota 

Első osztályosok 2019/2020 

1.b Galsi Adrienn, Szendrei-Fodor Nicolett 

Andersik Balázs 
Burány Ábel László 

Burány Zalán 

Büki Csaba 
Dávid Bella 

Dobi Nóra Beáta 

Grabecz Maja 
Hollós Hanna 

Horváth Evolet 

Kákonyi Zsófia 
Kiss Ramóna 

Kollár Zalán Olivér 
Kovács Hanna 

Kovács Mercédesz 
Könözsy Korina Kira 
Lovász Csaba Tamás 
Molnár-Kuti Marcell 
Oláh Dorina Noémi 

Rotbauer Emma 
Sál Laura 

Schlesser Máté 
Szentgáli Bence 
Talmácsi Dávid 

Varga András Ferenc 

Bakos Lilianna 
Bárány Kira Klára 

Békési Milán 

Csávás Olívia 
Fekete Márkusz Richárd 

Füle Kevin Kleon 

Gábris Áron 
Jantyik György 

Jezsek Zsolt 

Kele-Fodor Cinka 
Komár Violetta 
Korompay Flóra 

Kovács Lotti 
Magyari Áron 

Mallach Jázmin Anriett 
Mészáros-Koncz Milán 

Nagy Véda 
Pócsik Mira 

Pónya Boglárka 
Simon Viktória 

Skrlyik Áron 
Teberi Patrícia 

Thier Zorka 
Ujvárosi Petra 

Vágvölgyi Dalma 
Zrínyi Zsófi 

1.c  Horváth Magdolna 

Új arcok a katedrán
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Dorogon élek férjemmel és 
két fiammal. 
2002-ben diplomáztam az 
esztergomi Vitéz János Ka-
tolikus Tanítóképző Főiskola 
tanítói szakán, ének-zene 
műveltségterületen. 
Pályámat Táton kezdtem, 
mint óraadó pedagógus. 
Hat éven keresztül volt sze-
rencsém osztályfőnöki 
munkakörben is dolgozni az 
alsó tagozaton, Táton, Mo-

gyorósbányán és Tokodon. 
A tát-kertvárosi iskola ének-
karát 5 éven át vezettem. 
Nagy sikerrel adtuk elő töb-
bek között a Szépség és a 
szörnyeteget és a Muzsika 
hangját. 
Idén itt az Eötvös-iskolában 
kezdtem a tanévet. Máso-
dik osztályban tanítok raj-
zot, technikát, környezetis-
meretet és ének-zenét, 
illetve segítek a gyerekek-

nek a délutáni tanulásban. 
Tavaly Győrben vettem 
részt egy animátorképzés-
ben. Délutánjainkat szeret-
ném sok játékkal, énekszó-
val „fűszerezni”. 
Szabadidőmet a családdal 
és a barátokkal töltöm.  
Remélem, hogy munkám-
mal és megszerzett tapasz-
talataimmal segíteni tudom 
az iskola működését. 

Bemutatkozásomat azzal sze-
retném kezdeni, hogy nagyon 
büszke vagyok arra, hogy két 
eötvösös felnőtt fiúgyermek 
anyukájaként az Eötvös-
iskolában taníthatok. 
Szakmai pályafutásomat né-
mettanárként a tokodaltárói 
általános iskolában kezdtem 
1995-ben, ahol tizennyolc 
évig tanítottam. Elsősorban 
német nyelvet, de hat évig 
alsó tagozatos tanítónéniként 
is kamatoztathattam tudáso-
mat. A tanítás mellett mindig 
is aktív tagja igyekeztem lenni 
a tantestületnek: vezettem a 
DÖK életét és túraszakkört 
indítottam el. 
Az utóbbi öt évben a dorogi 

gimnáziumban tanítottam 
német nyelvet, amely mellett 
nyelvi táborokat szerveztem, 
és a német cserediákkapcso-
lat újjáélesztése után igyekez-
tem ezt ápolni, és egyre nép-
szerűbbé tenni tanulóink kö-
rébe. 
Huszonnégy pályán töltött év 

után merészkedem kijelente-

ni, hogy a pedagógus pálya az 

nem egy szakma, hanem elhi-

vatottság kérdése. Már tíz 

évesen tanítónéni szerettem 

volna lenni, mert csodáltam a 

saját tanítónénimet. Akkor 

még nem láttam, hogy ez 

milyen fáradtságokkal, kihívá-

sokkal teli, sőt néha megter-

helő hivatás is egyben, de ez 

mellett egy örömteli és cso-

dálatos érzés is, amit semmi 

nem pótólhat. Egy jó pedagó-

gus mindig ad a tananyagon 

kívül önmagából, személyisé-

géből valamit a diákjainak, és 

ha évek múltán hallunk vala-

mi jót egykori diákjainkról, 

kihúzzuk magunkat és büsz-

kék vagyunk rájuk: a tanítvá-

nyom volt! Ez az az érzés, 

amitől oly csodálatos ez a 

pálya. 

Millei Rita Szendrei-Fodor Nicolett 

Családommal hosszú éve-
kig Dorogon éltünk. Barát-
ságok, közösségek és a 
hétköznapok továbbra is 
ide kötnek. Férjemmel éle-
tünk legfontosabb és leg-
nagyobb élménye, hogy 
szülők lehetünk, ezért sza-
bad óráinkat legszíveseb-
ben otthon, együtt töltjük a 
fiúkkal. A tanításra hivatá-
somként tekintek. Meg-
megújuló világlátásom, 
tapasztalataim mentén 
formálódó értékrendem 
az, amit követni kívánok az 
élet minden területén, így 
a tanításban is. Szülőváro 
som általános iskolájából 
számos meghatározó emlé-
ket őrzök szívemben. Ami-
kor belépek egy osztályte-
rembe, van, hogy újra ele-
venednek a képek, ahogy 

én vártam tanáraimat. Ta-
nulószobát is vezetek a 
felsősöknek. Annak idején 
két-három osztálytársam-
mal kezdtük a közös tanu-
lást a tanítási órákat köve-
tően. Néhány hónappal 
később osztálytermet ka-
pott önszerveződő csapa-
tunk, és volt nap, hogy tíz-
tizenkét osztálytársamnak 
is magyaráztam a táblánál 
matekot, fizikát, vagy ami-
re épp szükségük volt. 
Nyolcadik év végén nem az 
igazgató úrtól átvett, kitű-
nő bizonyítványomra vol-
tam a legbüszkébb, hanem 
arra a tapsviharra és ör-
vendezésre, aminek kísére-
tében megkaptam. Pécsett 
érettségiztem egy remek 
biofizika tagozatos gimná-
ziumi osztályban. Középis-
kolai magyar nyelv és iro-
dalom szakos tanárként 
végeztem Piliscsabán, az 
egyetemen. Pályám elején 
a tanári szakdolgozatom 
tanúsága szerint a gyerme-
kekért felelősséget vállaló, 
a feladatra méltó és alkal-
mas útitárssá kívántam 
lenni. Ma sincs másképp. 
Hálás vagyok a lehetőség-
ért, hogy ettől a tanévtől 
az Eötvös-iskola tanári csa-
patát erősíthetem! 

Új arcok a katedrán 

Bokrosné Pintér Katalin 
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Férjemmel és három gyer-
mekemmel Tokodon élek. 
2006-ban végeztem az Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
temen, mint magyar-

történelem szakos tanár. 
Gyermekkori álmom vált 
valóra, amikor is tanárként 
lehetőséget kaptam a meg-
szerzett tudásom átadására. 
Az Eötvös József Általános 
Iskola jelenti számomra ma, 
2019-ben a nagybetűs Isko-
lát, ezért is jelentkeztem ide 
tanárnak. Ebben az intéz-
ményben a tanulási-tanítási 
folyamat példaértékű. Je-
lenleg a 7.c osztályfőnöke 
vagyok, magyar nyelvtant és 
irodalmat oktatok hetedik 
és nyolcadik évfolyamon, 
történelmet pedig a saját 
osztályomban. 

 

Kecskeméti Anett 

Egy szép őszi napon a 4.b 
osztályosok ellátogattak 
Kemencére. A település hí-
res erdei múzeumvasútjáról 
és a régi vármegyeházában 
található iskolamúzeumáról. 
A gyerekek beültek az el-
avult padokba, megnézték a 
számtanfüzeteket. Csodál-
koztak a fejes vonalzón, a 
tintatartón, a kék és piros 
nyakkendős felöltöztetett 
babákon. Érdeklődtek az 
üveges szekrényben kiállí-
tott tárgyakról, eszközökről. 
Ezután néztük meg a kisvas-
utat.  600 milliméteres 
nyomtávú 4 kilométer hosz-

szúságú vasúti pályán katto-
gott vidáman velünk  a kis-
vonat a csodálatos színek-
ben pompázó börzsönyi 
erdőben. A végállomáson 
megnéztük a vasút mellett 
végigfutó patakot. (Valaki 
közelebbről is, mert belelé-
pett.) Csendben figyeltük a 
vízcsobogást, az erdőben 
lehulló falevelek zaját , aztán 
élvezettel ugráltak keresztül 
a nedves köveken. A kismoz-
dony dudájára indultunk 
vissza. Egyszer csak a lejtpá-
lyán leakasztották a moz-
donyt, és mi ott maradtunk 
anélkül. És most hogyan 

tovább? Mit csinálunk a nyílt 
pályán? Aztán szépen lassan 
elindult a lejtős pályán a 
vagon, és lecsúsztunk az 
állomásra Végezetül birtok-
ba vettük a játszóteret, a 
favonatot, a famászókát, a 
favárótermet, melyeket a 
kirándulás végén nehéz szív-
vel hagytunk ott. 
Máskor is szívesen elmen-
nénk! 
Végül néhány idézet a gye-
rekektől…  
„Ezek az iskolapadok kényel-
mesebbek!” 
„Jé, a számtanfüzeten szor-
zótábla van!” 

„Miért vannak nyakkendő-
ben a gyerekek?” 
„Fej nélküli vonalzó is van?” 
„Mozdony nélkül is tud 
menni a vagon?” 
„Gabi néni, rajtad miért 
nincs az iskolában köpeny?” 
 

4.b és a tanító nénik 

Szabóné Juhász Ágota 

Kisvasutazás Kemencén 

Az esztergomi Vitéz János 
Tanítóképző Főiskolán vé-
geztem. 25 évig az Arany 
János Általános Iskola tan-
testületében dolgoztam. 
Gyermekeim az Eötvös Jó-
zsef Általános iskolában 
tanultak. Szülőként sok szép 
emléket őrzök ezekből az 

évekből. Az idő múlásával 
fogalmazódott meg ben-
nem, hogy szeretnék ebben 
az intézményben dolgozni. 
Nagy örömömre ebben a 
tanévben ez a vágyam meg-
valósult. Az 1.a osztályban 
ének-zene, vizuális kultúra, 
életvitel és gyakorlat, vala-
mint környezetismeret tan-
tárgyakat tanítok. Az 1.a és 
az 1.c osztályban és a 3.c-
ben iskolaotthonos foglalko-
zásokat tartok. Szeretnék 
tudásommal hozzájárulni 
ahhoz, hogy a gyerekek ké-
pességeiket és tehetségüket 
kibontakoztathassák, és a 
tanulásban a lehető legjobb 
eredményt érjék el! 
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Szeptember 30-án a hagyo-
mányokhoz híven meseolva-
sással és kiállítással emlé-
keztünk meg a népmese 
napjáról, Benedek Elek szü-
letésnapjáról. 
Ebből az alkalomból az alsó 
tagozatosoknak rajzpályáza-
tot hirdettünk. Benedek Elek 
egyik meséjéhez kellett il-
lusztrációt készíteni. Sok 
szép alkotás érkezett, a zsű-
rinek nehéz volt a döntés.  
Az alábbi eredmények szü-
lettek: 
1. osztályosok 
1.hely: Jantyik György 1.c 

2.hely: Csávás Olívia 1.c 
3.hely: Pónya Boglárka 1.c 
2. osztályosok 
1.hely: Fincza Szofi 2.c 
2.hely: Martinecz Antónia 2.c 
3. hely: Jagudits Lili 2.c  
              Horgos Réka 2.c 
3. osztályosok 
1.hely: Pintér Dorina 3.b 
2.hely: Tóth Flóra 3.c 
3.hely: Pap Szaffi Viktória 3.c 
4. osztályosok 
1.hely: Németh Gréta Dorina 4.c 
2.hely: Márton Csanád 4.a 
3.hely: Nyilas Nóra 4.a 
Gratulálunk! 

Farkas Réka 8.b 

Schieszler Anna 

Október 6. Népmese napja 

Az esemény az Európa Ta-
nács 47 tagállamának 800 
millió lakosát buzdítja továb-

bi nyelvek 
tanulására. A 
strasbourgi 
Európa Ta-
nács kezde-
ményezésére 
2001 óta 
szeptember 
26-án ünne-
peljük a nyel-

vek európai nap-
ját. 
2019-ben is re-
mek angol és 
német nyelvű 
előadásokat 
láthattunk, 
amelyhez kicsik 
és nagyok egy-

aránt hozzájárultak. A zenés 
– táncos produkciók mellett 
rendhagyó előadásoknak is 
tapsolhatott  a hálás közön-
ség. Ilyen volt többek között 
az úgynevezett „Cup Song”, 
vagy a bajor női népviselet-
be (dirndli) öltözött 8. osztá-
lyos lányok, kiegészülve a 
több mint száz éves bőrnad-
rágot viselő favágóval. Vi-
dám gyerekdalok, valamint 
színvonalas és vicces pro-

dukciók hoztak az egész ün-
nepségen remek hangulatot. 
De volt itt különleges ango-
lóra, cyber térben játszódó 
történet, német életigenlő 
dal. A széles repertoár végén 
egy igazi fiestával zártuk az 
eseményt. A fináléval sike-
rült szinte az egész iskolát 
táncra perdíteni, és az el-
macskásodott végtagokat 
megmozgatni. 

Köszönjük ezt a remek han-
gulatot a tettre kész diákok-
nak, valamint a felkészítő 
pedagógusoknak.  
Aki pedig nem értett meg 

minden műsorszámot, nos, 

nekik azt javasoljuk, hogy 

többet forgassák a nyelv-

könyveket, szótárakat! Vég-

tére is szeptember 26-a erről 

szól! 

„1849 október 6–án a majd-
nem egy éven át tartó sza-
badságharc befejezését 
követően az ifjú Ferenc Jó-
zsef császár súlyos büntetés 
kiszabásával akarta meg-
üzenni a magyaroknak: biro-
dalmában nem tűri a láza-
dást. A császár tizenhárom 
magyar honvédtábornokot 
ítéltetett halálra, mindegyi-
küket nyilvános és megszé-
gyenítő kivégzéssel sújtva.” 
Az idei október 23-i megem-
lékezés igen komoly hang-

vételű volt. Ennek ellenére 
úgy gondolom, hogy min-
denki, még az alsósok is 
megértették az akkori ese-
mények lényegét. Az elő-
adás Schweidel Józsefné 
reakcióját mutatta be, ami-
kor megkapta elhunyt férje 
utolsó leveleit.  
Az előadás után Vig Attila 
tagintézmény-vezető és 
Varga Kerecsen, a DÖK el-
nöke megkoszorúzta az is-
kola előtti emlékművet.  

A nyelvek európai napja 

Berecz Balázs 8.b 
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Sulisprint 2019 

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 

2019. szeptember 13-14-én 
új zöld köntösben rendezték 
meg Dorogon a Sarpi Futó-
fesztivált. Mitől is volt zöld 
verseny az idei? Mutatjuk: 
- a frissítőpontokon nem 
adtak a versenyzőknek cso-
magolt élelmiszert pl. müzli-
szeletet, palackozott vizet, 
- ballonos víz és kulacsos 
frissítés állt rendelkezésre, 
- újrahasználható útvonal-
jelölő szalagot kaptak a ver-
senyzők, 

- a versenyen keletkezett 
szemetet szelektíven gyűj-
tötték. 
Iskolánk tanulói a Sulisprint 
futóversenyen az alábbi 
helyezéseket érték el: 
1. osztályosok  
Fiúk 
3.hely: Szászvári Szebasztián 1.a 
Lányok 
1.hely: Vágvölgyi Dalma 1.c 
2. osztályosok  
Lányok 
2.hely: Szórád Hanna  2.a 

3. osztályosok  
Fiúk 

Lányok 
3.hely: Haracska Emma 3.c 
4. osztályosok  
Fiúk 
1.hely: Ivácson Péter 4.b 
2.hely: Albecker Edvin 4.c 
3.hely: Mihalovits Timon 4.c 
Lányok 
1.hely: Janetka Borka 4.a 
2.hely: Csibra Renáta Lara 4.a 
3.hely: Németh Gréta Dorina 4.c 

5-6. osztályosok 
Fiúk 
1. hely: Bíró Dávid 6.c 
Lányok 
3. hely: Tillich Tamara 6.c 
7-8. osztályosok 
Fiúk 
1. hely: Selmeci Bendegúz 8.a 
2. hely: Szabó Csaba 8.b 
Lányok 
3. hely: Szabó Anna 7.b 
Gratulálunk minden résztve-
vőnek! 

 

Környezetvédelem 

„Ez csak egy szívószál.” 
– mondta 7,6 milliárd ember. 

 
 

Különös, de mégis az egyes emberek döntésének van a 
legnagyobb súlya. Így neked is! Tud-
tad, hogy azok a gyerekek, akik sokat 
járnak a természetbe, jobb kapcsolatot 
alakítanak ki vele, majd környezettu-
datosabb felnőttekké válnak? 
„Nem is tudtam, hogy környezettuda-
tos vagyok. Nem szemetelek az utcán 
és az erdőben. Lekapcsolom magam 
után a villanyt, a vizet sem folyatom 
fogmosás közben és továbbadom a 
kinőtt ruhákat.” 

 
Ugye, hogy nem olyan nagy dolog ez? 

 

#nowastechallenge 
#hulladékmenteskihívás 

 
Próbáld meg betartani a következő három 
pontot, hogy kevesebb szemetet termelj, és 
ezzel megvédd bolygónkat. 
1. PET palack helyett kulacsot használj! 
2. Gyűjts szelektíven, ha teheted otthon is! 
3. Hasznosítsd újra a már kidobásra szánt 
„szemetet”! 
 
 Én kipróbálom! És te?  

Szerk. 


