
volt a legfelemelőbb ré-
sze a műsornak. Persze 
mindezt nem tudtuk vol-
na megvalósítani a gyere-
kek nélkül, akiket csak 
dicsérni tudunk. A próbá-
kon és az előadások alatt 
is rendkívül fegyelme-
zetten viselkedtek, min-
dig odafigyeltek arra, 
amit a felnőttek tanácsol-
tak, pontosan megtanul-
ták a szerepüket és odafi-
gyeltek az előadásmódra 
is. Az évfolyam tanulói is 
közelebb kerültek egy-
máshoz, hiszen minden 
műsorelemben közösen 
vettek részt. Ennek a szo-
ros együttműködésnek 
köszönhető, hogy műso-
runk nagyon jól sikerült. 
Remélem, hogy minden 
tanulónak, kollégának és 
szülőnek tudtunk egy kis 
karácsonyi meghittséget 
varázsolni a közelgő ün-
nep előtt. 
 

Idén is nagyon vártuk a 
karácsonyt az iskolában. 
Mi, a 2. évfolyam tanulói 
és tanítói különösen, hi-
szen mi adtuk a karácsonyi 
műsort. Nagyon sokat gya-
koroltunk, próbáltunk, és 
ennek meg is lett az ered-
ménye. Csütörtökön már 
bemutattuk az idősotthon 

lakóinak, akik nagy tapssal 
és szép ajándékokkal kö-
szönték meg az élményt.  
A műsor három részből 
állt. A táncos lábú tanulók 
a Száncsengő című zene-
számra táncoltak. A hópi-
hék és mikulások vígan 
ugrándoztak a vidám kará-
csonyi dalra. Ezután egy 
mese következett a Grincs-

ről, aki ellopta a karácsonyt. 
Nagyszerű kis színészpalán-
tákat láthattunk a színpa-
don, akik nagyon alaposan 
odafigyeltek minden mozza-
natra, minden szóra. Ezért 
bízunk benne, hogy min-
denki megértette a kará-
csony igazi lényegét, amely 
nem más, mint a szeretet. A 

mesét egy karácsonyi verses 
blokk követte, amelyet a 
három osztály tanulói sza-
valtak. A betlehemi történe-
tet is bemutattuk egy rövid 
jelenetben. A versek között 
lelket mozdító dalok szól-
tak. Elhangzott a Halleluja, a 
Gyertyaláng és a Polár Exp-
ressz című rajzfilm betétda-
la, a Bűvös éj. Számomra ez 
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Október 22-én osztályunk 
mutatta be az 1956-os forra-
dalomról és szabadságharc-
ról szóló megemlékezést. 
Szerintünk nagyon jól sike-
rült az előadás. Zoli bácsi   
összeállította a műsort, majd 
ránk bízta a szövegek kivá-
lasztását. Ezután elkezdőd-
tek a próbák. Eleinte csak a 
termünkben próbáltunk, de 
amikor már mindenki tudta 
a szövegét, és tudtuk, hogy 
melyik jelenet után mi kö-
vetkezik, lementünk a szín-
padra gyakorolni.  
Elkövetkezett a nap, amikor 
mindenki nagyon izgult. Ün-
neplőbe öltöztünk, hogy 
ezzel is megtiszteljük azokat, 

akikről műsorunk szólt. Ide-
gesek voltunk, mert tudtuk, 
hogy az egész iskola minket 
fog nézni. Zoli bácsi kezdte a 
műsort egy kis ismertetővel, 
hogy kicsik és nagyok egy-
aránt megértsék ennek az 

eseménynek a lényegét. 
Majd következtünk mi, a 7.b 
osztály.  Az előadás végén az 
egész hetedik évfolyam kö-
zösen énekelte el a Magyar-
ország című dalt, ami nem-
csak ránk volt hatással, ha-

nem a tanári karra és a többi 
tanulóra is. Köszönjük a fel-
készítést Zoli bácsinak és 
táncos Gabi néninek! 
 

Egy nap Burgenlandban és Alsó-Ausztriában 

 

Jurácsik Lili  
Hartmann Petra 7.b 

2019. október 18-án indul-
tunk Ausztriába, a D.O.K.I. 
Művészeti és Idegennyelvi 
Munkaközösségének immár 
hagyományos őszi kirándulá-
sára. Iskolánkat 25 tanuló 
képviselte, zömében az 5.c 
osztályból. Utunk első állo-

mása az Esterházy család ősi 
fészke, Fraknó vára (Forch-
tenstein) volt. A várat 1317 
után határvárként építették 
a Nagymartoni grófok. 1622 
óta az Eszterházy család bir-
toka. A vár legjelentősebb 
kiállítását, az Esterházy csa-
lád fegyvergyűjteményét, 
amely a legnagyobb magán-
gyűjtemény Közép-Euró-
pában, magyar nyelvű ide-

genvezetéssel tekintettük 
meg. Utunkat Baden bei 
Wien irányába folytattuk. 
Baden bei Wien Bécs déli 
előkelő elővárosa, és gyógy-
vizéről ismert. A Bécsi-erdő 
peremén található romanti-
kus fürdőváros hatalmas 

terekkel, fürdőivel, kávéhá-
zaival, biedermeier stílusú 
házaival teremt különleges 
és egyedi hangulatot. A vá-
ros két jelentősebb parkjá-
ból a Fürdő parkot jártuk be. 
A történeti kertet számtalan 
művész és hős szobra ékesí-
ti, de van itt díszkút, temp-
lom és nosztalgikus park-
kávézó is. Következő megál-
lónk  Heiligenkreuz volt, ahol 

nagy szeretettel fogadott 
bennünket az idegenveze-
tőnk, egy fiatal ciszterci szer-
zetes. Az apátság Wiener-
wald (Bécsi-erdő) déli ré-
szén, Bécstől mindössze 15 
km-re található. A kolostort 
III. Lipót, Alsó-Ausztria védő-
szentje alapította. Mivel 
diákjaink kiválóan beszélik az 
angol nyelvet, hamarosan 
barátságot kötöttek a nyel-
vet szintén bíró idegenveze-
tőnkkel, amit egy közös futó-
versennyel a kolostorudvar-
ban pecsételtek meg. Veze-
tőnk segítségével jó hangu-
latban jártuk be az 1133-ban 
alapított cisztercita apátsá-
got, amely a középkori építé-
szet műremeke: több stílus, 
a román, gótikus és a barokk 
jellegzetes vonásait ötvözi. 
Heiligenkreuz ma Európa 
legnagyobb és a világ legré-
gibb ciszterci kolostora. 
Utolsó úticélunk Schloss 
Laxenburg volt. A Laxen-
burg-kastély az egyik legim-
pozánsabb kastély Európá-
ban. I. Ferenc császár egy 
középkori lovagvár utánzatát 
építtette a kastélytó köze-

pén kialakított mesterséges 
szigetre. Laxenburg szíve a 
kastélypark, a 18. és 19. szá-
zadi kertépítészet mintapél-
dája. Mária Terézia császár-
nő és unokája, Ferenc csá-
szár a park területét 280 
hektárra bővíttette ki. A kas-
télyt körülölelő hatalmas 
parkot a Laxenburg Express-
nek nevezett kisvasúttal jár-
tuk be. A festői környezet, az 
őszi pompába öltözött kert a 
lovagvárral méltó lezárása 
volt egész napi programunk-
nak. Tartalmas, fárasztó, de 
vidám hangulatban eltöltött 
napot tudhattunk magunk 
mögött, amelyen mindannyi-
an jól éreztük magunkat. 

Október 23. 

(kOpE) 
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Faültetés az iskola előtt 

A november 9-én, szomba-
ton megrendezett fásításon, 
melyet a BEBTE és a 
Szemétirtók csoport kezde-
ményezett, összesen 25 fő 
ragadott ásót, lapátot és 
gereblyét. Köztük voltunk mi 
is, az Eötvös-iskola tanulói 
Csaba bácsi kíséretében.  
Mivel ez volt életünk első 
faültetése, először elmagya-

rázták nekünk, mit és ho-
gyan kell csinálnunk, majd 
mindezt be is mutatták a 
gyakorlatban. Azt hittük, 
hogy kis facsemetéket fo-
gunk ültetni, de helyette 
közepes méretű fákat kellett 
a helyükre tennünk.  Segít-
ségül a gödrök, amelyekbe a 

fák kerültek, már előre ki 
voltak ásva. Először a gödör 
aljába olyan anyagot kellett 
tennünk, ami meggyorsítja a 
gyökerezést. Ezután követ-
kezett a trágya, majd jöhe-
tett a fa. A fák mellé lyuka-
kat fúrtunk a cölöpöknek, 
melyekhez hozzákötöttük a 
fát. Körülbelül 2-3 óra alatt 
végeztünk a munkával. Jól 

éreztük magunkat. Örültünk, 
hogy  hozzájárultunk ahhoz, 
hogy az iskola, a Borbála 
lakótelep és az új játszótér 
környéke  megszépüljön. 
Szívesen vettünk részt kör-
nyezetünk védelmében. 

Ijesztő alakok az iskola körül 

Kiállítás-megnyitó 

Mindig nagy öröm iskolánk 
tantestülete számára, ha 
egykori tanítványunk sikeres 
pályájáról szerzünk tudo-
mást. November 12-én egy  
tehetséges diákunk,   Süttő 
Anikó festőművész   mutatta 
be alkotásait az Eötvös Galé-
riában. 
A kiállítást, amelynek címe 
Valami történetek, Kozma 
Anita szobrászművész nyi-
totta meg. Közreműködött 
Farkas Réka, iskolánk 8.b 
osztályos tanulója, aki egy-
ben a Musical Akadémia 
tehetséges növendéke is. 

„Nagyon korán esteledik, 
hideg van és gyakran esik!” - 
írta Cs. Csabi saját versében. 
És tényleg. Este hatkor már 
sötétedik, szerencsére nem  
esik. Settenkedő, világító 
figurák jelentek meg az isko-
la környékén, a porta előtt, a 
bejáratnál. Maskarákban, 
töklámpásokkal világítottak. 
Marcsi néni alig tudta őket 
cukorkákkal kiengesztelni és 
elhessegetni. Mint kiderült, 
a 4. b osztályosok viccelőd-

tek angolszász szokás sze-
rint. Halloweent tartottak, 
ezért jó, hogy nem esett az 
eső. A közelben lakó osztály-
társak szüleit látogatták 
meg, akiket tréfás énekekkel 
szórakoztattak.  Persze örül-
tek a sok apróságnak, amivel 
megvendégelték őket. Az 
esti kirándulást szülők, bará-

tok, ismerősök sora zárta, 
felkeltve a járókelők és az 
emeletes házakban lakók 
figyelmét. Az érdekes él-
ményt tapssal jutalmazták. 
Zárásként W. Zsófiéknál ze-
nét hallgattunk. Akinek még 
a három kilométeres gyalog-
lás után volt a lábában erő, 
táncra is perdült. „Nagyon jó 
volt, mindenki jól érezte 
magát” - írta N. Laci a fogal-
mazásában, és ezzel mind-
nyájan egyet is értettünk. 

„Remélem, jövőre is lesz 
ilyen felvonulás” - mondták 
többen is. Ezt nem tudha-
tom. De kívánok nektek, 4.b 
osztályosoknak felső tagoza-
ton is feledhetetlen élmé-
nyeket, jó közösséget és sok 
tudást! 
 

A Márton-nap a 
hagyományokhoz 
híven nagyszerű 
bulinak bizonyult. 
Bár idén valami 
rendhagyó dolog is 
történt ezen a ren-
dezvényen. A meg-
szokottól eltérően 
a vetélkedő után, 
amit mellesleg a 
nyolcadikosok 
nyertek, nem csak diszkóval 
és telefonozással tölthették 
az idejüket a gyerekek, ha-
nem a Honfoglaló című já-
tékkal  is. Én személy szerint 
nagyon élveztem, szerintem 
a többiek is. Ezúton szeret-

ném megköszönni a tanári 
karnak és az igazgató úrnak, 
hogy megteremtették ne-
künk ezt a csodás  szórako-
zási lehetőséget. 

Márton-nap 

Varga Kerecsen 8.a 

Osztályfőnökötök: 
Szladik Gabi néni 

Boldizsár Balázs 
Deák Sándor Kevin 7.a Schieszler Anna 



Baumit Kft. 
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A pályaválasztási napon az 
osztályunk a Gyöngyszem 
Optikát látogatta meg. Elő-
ször elmagyarázták nekünk, 
hogy milyen vizsgálatokon 
kell részt venni, ha valakinek 

nem jó a szeme és szemüve-
get kell csináltatnia. Beszél-
tünk arról is, hogy mire kell 
figyelnünk, ha megfelelő 
napszemüveget szeretnénk 
vásárolni. Mindenki szemét 

megvizsgálták, és 
még szemüvegkere-
teket és napszem-
üvegeket is próbál-
gathattunk. Indulás 
előtt még megleptük 
Timi nénit születés-
napja alkalmából. 

Gyöngyszem Optika 

Pályaválasztási nap 

Sulibörze 

Bódi Abigél 

Tillich Tamara 6.c 

A pályaorientáció keretein 
belül a 8. b osztály a Baumit 
Kft-t látogatta meg. Reggel 8 

órakor találkoztunk. Miután 
mindenki megérkezett, egy 
kisebb épületben kaptunk 
egy gyorstalpaló tanfolya-
mot az üzemi biztonságvé-
delemről. Ezt követően a 
fiúk és a lányok külön cso-
portra oszlottak, és amíg a 
fiúk a bányát nézték meg, 
addig a lányok a kőaprítót, 

a szortírozót és a termelő-
üzemet tekintették meg. 
Annak érdekében, hogy min-

denki mindent lásson, gyors 
térfélcsere történt. A látoga-
tás végén forró teával ven-
dégeltek meg bennünket. A 
gyár bejáratától gyalog men-
tünk vissza az iskolához. 
Mindannyiunknak nagyon 
jól esett ez a három kilomé-
teres 
séta. Németh Tamás 8.b 

 

Életünkben sok kisebb-
nagyobb horderejű döntést 
hozunk. Ezek egyike a pálya-
választás és a továbbtanu-
lás. Ebben segít a sulibörze. 
Iskolánkban ez az esemény 
november 14-én került 
megrendezésre. A 7. és 8.  
osztályosok élhettek ezzel a  
lehetőséggel. Nagyon sok 
diák vett részt a programon. 
Természetesen szüleink is 
elkísértek bennünket. Több 
iskola is képviseltette ma-

gát:  Zsigmondy Vilmos Gim-
názium, Árpád-házi Szent 
Erzsébet Gimnázium, Dobó 
Katalin Gimnázium, Balassa 
Bálint Szakgimnázium… és 
még sok más. Mindenki 
személyesen tájékozódha-
tott az őt érdeklő iskoláról. 
Sok hasznos tanácsot, jó  
ötleteket kaptunk. Így köny-
nyítették meg nekünk az 
iskolaválasztást. 
 

Csíkvölgyi Dalma 8.b 

Elérkezett november 14., a 
pályaválasztási nap. Korán 
reggel vonattal mentünk 
Nyergesújfalura. Először a 
tűzoltóságot látogattuk meg. 

Megmutatták a tűzoltóautó-
kat, és körbevezettek minket 
a tűzoltóság területén. Utána 
leültünk egy asztalhoz, és 
meghallgattunk egy kiselő-
adást. Elmondták, hogy mit 
csináljunk, ha esetleg tűz 
ütne ki a házunkban. Végül az 
autóbalesetek elkerüléséről 
és megelőzéséről is esett 

néhány szó. Amikor ennek 
vége lett, átsétáltunk a ZOL-
TEK Zrt. gyárába. Először egy 
nagy terembe vezettek min-
ket, ahol kivetítőn nézhettük 
meg, hogy egyáltalán mit és 
hogyan gyártanak itt. Termé-
szetesen a gyár történetéről 
is megtudtunk néhány dol-
got. Ezt követően átmentünk 
a laboratóriumba. Ott meleg 
gyantát öntöttek különböző 
figurákba, amiket később 
hazavihettünk magunkkal. 
Utána két csoportra osz-
tottak minket, és két külön-
böző kísérletet csináltunk, 
aztán cseréltünk. Nagyon 
érdekesek voltak ezek a kí-
sérletek. Izgalmas és hasznos 
volt ez a nap mindannyiunk 
számára. 
 

Harmat Sára 7.a 

Zoltek Zrt. 
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Idén is – mint minden évben 
– ellátogattunk Bécsbe, hogy 
megcsodáljuk az adventi 
fényeket. Nem csak az ad-
venti vásárt és a gyönyörűen 
feldíszített belvárost tekin-
tettük meg, hanem a csoki-
gyárat és a Természettudo-
mányi Múzeumot is meglá-
togattuk. A csokigyárban 
annyi csokit tömhettünk 
magunkba, amennyi csak 

belénk fért, de higgyétek el, 
néhány szem után már rá 
sem tudtunk nézni. A Termé-
szettudományi Múzeumban 
egyik ámulatból a másikba 
estünk, nagyon érdekes és 
rettentő látványos volt ez az 
interaktív kirándulás. A fé-
nyeket sötétben is megcso-
dáltuk, és ezáltal ráhango-
lódtunk a karácsonyra.  

Bécsben jártunk  

Berecz Klára 

December 4-én tekintettük 
meg a Szent Péter esernyője 
című előadást a Karinthy 
színházban Budapesten. Az 
idei tanében kötelező olvas-
mány ez a mű, ezért Anett 
néni megszervezte nekünk a 
színházlátogatást.  
A történet szerint, amikor az 
elmaradott Glogovára új 
plébános, Bélyi uram érke-
zik, különös csoda történik. 
A viharban Szent Péter egy 
piros esernyőt borít Bélyi 
uram kishúgára, Veronkára. 
Ezzel megindul Glogova fel-
virágzása. Megújul a paplak. 
Veronkához francia nevelő-
nőt szerződtetnek. Özvegy 
Münz Jónásné személyében 
pedig a városkában fellendül 
a kereskedelem is. 17 év 
múlva Veronka eladósorba 
kerül. Megismerkedik Besz-
terce híres ügyvédjével, 
Wibra Gyurival. A fiatal, fel-

törekvő jogász és a Szent 
Péter esernyőjének áldásá-
val felnőtt papkisasszony 
azonnal egymásba szeret. 
Közéjük áll azonban Wibra 
Gyuri öröksége, amelyet 
megboldogult apja egy eser-
nyő szárába rejtett. Megin-
dul a harc a vagyonért. Az 
esernyő nyelébe rejtett kincs 
ugyan eltűnik, de a történet 
mégis boldogsággal zárul, 
mert az életben a legna-
gyobb kincs a szerelem.  
A színészek a történetet 
viccesen, humorosan adták 
elő, ezért az előadás alatt 
sokat nevettünk. Kedvenc 
szereplőnk a francia nevelő-
nő volt, mert ő volt a legvic-
cesebb. Az előadás után 
jókedvűen jöttünk ki az szín-
házból. Többségünknek na-
gyon tetszett a színdarab.  

Jurácsik Lili  
Kontár Boglárka 7.b 

János vitéz 

2019. november 24-én 
Anett néni szervezésével az 
Operettszínházban voltunk. 
Kacsóh Pongrác daljátékát 
néztük meg, ami Petőfi 
Sándor János vitéz című 
költeménye alapján készült. 
Kukorica Jancsi és Iluska 
szerelmének története ele-
venedett meg a színpadon. 
A gonosz mostoha csellel 
elűzte Jancsit Iluska mellől, 
aki belehalt a bánatba és a 
kegyetlen bánásmódba. 
Jancsi ezalatt huszárként 
eljutott a francia király ud-
varába. Megmentette a 
francia királyt. Jutalmul a 
király felajánlotta lányát és 
koronáját. János vitéz teljes 
szívéből Iluska után vá-
gyott, ezért nem fogadta el 
az ajánlatot. Bagó, a hű 
barát idehozta a hírt, hogy 

Iluska nem él már. Bagó 
dala alatt a nézőtéren né-
ma csend volt. A gyönyörű 
dal könnyeket csalt az em-
berek szemébe. Bagó és 
Jancsi szomorúbolyongása 
közben értek Tündérország-
ba az élet vizéhez. Iluska 
sírjáról származó rózsát 
Jancsi az élet vízébe dobta, 
erre Iluska életre kelt. A 
gonosz banya most is meg 
akarta akadályozni boldog-
ságukat, de Jancsi végzett 
vele. Nem tudtak sokáig 
Tündérországban élni, ezért 
Bagó után mentek a falu-
jukba. A daljáték nem kö-
vette pontosan Petőfi köl-
teményét, de ettől függet-
lenül maradandó emléket 
szerzett nekünk ez az elő-
adás. 

Jurácsik Lotti 5.c 

A tatai Talentum Iskola 
meghirdette hagyományos 
Közép-Dunántúli Regionális 
rajzpályázatát, melynek a 
témája a dzsungel volt. 
Mindenki nagy lelkesedés-
sel vetette magát a munká-
ba, melynek következtében 
szebbnél szebb alkotások 
készültek. A december 6-
án, Tatán a Magyary Zoltán 
Művelődési Házban tartott 
díjátadó gálán iskolánkat 
négy diák képviselte a felső 
tagozatból, és egy az alsó-
ból. A színvonalas megnyi-
tón a Talentum Iskola artis-

táinak fergeteges műsorát 
láthattuk, melynek témája 
szintén a dzsungel volt. 
Ezután került sor a díjak 
átadására. Korcsoportjában 
Limpár Sebestyén (5.c) 2. 
helyezést, Molnár Katrin 
(6.b) 1. helyezést, Brosch 
Bettina (7.b) 1. helyezést 
Szabó Anna (7.b) 3. helye-
zést ért el. Felkészítő: Kolo-
nics Péter. Fincza Seila Szofi 
(2.c) korcsoportjában 3. 
helyezést  ért el. Felkészítő: 
Szabó Márta. 
Gratulálunk mindenkinek! 

Szent Péter esernyője 

Talentum rajzpályázat  

Brosch Bettina 7.b 



 

Oldal  6 Csengőszó 

Először a színházban 

December 6-án 
Mikulás bulit ren-
deztünk. Délután 4 
órára mindenki 
visszajött az iskolá-
ba. Elrendeztük az 
osztályban a pado-
kat, aztán elkezdő-
dött az ajándéko-
zás. Az ajándékok 
átadása izgalma-
san zajlott. Min-
denki 4-5 belső 
tulajdonsággal 
jellemezte azt a 
társát, akinek ajándékot 
adott. Kíváncsian néztük 
meg, mit is kaptunk. Ezután 
kezdődött a vetélkedő. Négy 
csapatot alakítottunk, ügyes-
ségi és elméleti feladatok-
ban mértük össze tudásun-
kat. Akik megnyerték a Mi-
kulás buli vetélkedőjét, azok 
kaptak egy felelésmentes 
napot. Ezután elkezdődött a 
diszkó, lehetett enni, inni. 

Két osztálytársunknak szüli-
napja is volt, akiket felkö-
szöntöttünk, és tortáztunk is 
közösen. A buli végén kitaka-
rítottunk, elrendeztük a pa-
dokat és élményekkel telve 
tértünk haza.   

Szülői kezdeményezéssel 
december 9-én a budapesti 
Kolibri Színházba láto-
gattunk. A Bors néni c. elő-
adáson 50 elsős kisgyerek 
vett részt. A játékmester és 
hangszeres kísérete már az 
előcsarnokban játékra hívta 
a kicsiket. Dalokkal, megle-
petésekkel készültek Bors 
néni születésnapjára. Nagy 

élményt jelentett, hogy a 
színpadon is részesei le-
hettek a gyerekek az elő-
adásnak. Lackóval és Titillá-
val énekeltek, táncoltak, 
majd ajándékot adtak Bors 
néninek. Jó hangulatban 
indultunk haza. Köszönjük a 
lehetőséget és a szervezést! 
 

Mikulás buli az 5.a osztályban 

Móczár Petra 
Farkas Botond 

Babocsai Dominik 
Kovács Liliána 5.a 

1.a, 1.b és a tanító nénik 

Karácsony előtt két héttel 
cipősdoboz akció indult az 
osztályunkban, a 4.b-ben. 
Mindenki elhozta a már 
nem használt játékait. Külön 
cipősdobozba válogattuk a 
lányos és a fiús játékokat. 
Mikor elmondták, hogy van-
nak olyan gyerekek, akiknek 
nem kerül a fa alá semmi, 
nem adatik meg nekik az a 
boldogság, amit minden 
gyermek megérdemel, ak-
kor én is elérzékenyültem. 
Nagyon rossz volt hallani, 

hogy ilyen szörnyű sorsok is 
léteznek. Fantasztikus érzés 
melengette a szívemet, ami-
kor csomagoltuk a dobozo-
kat. Az ajándékokból épí-
tettünk egy karácsonyfát, 
aminek egy manót helyez-
tünk a tetejére. Egyik reggel 
eljött hozzánk a családsegí-
tőtől egy bácsi és elmondta, 
hogy történik ez a gyönyörű 
folyamat. Nem lehet szavak-
ban kifejezni, amit akkor 
éreztem. Igazán megható 
volt!  

Ajándékozás 

Bereczki Réka 4.b 

A keresztény kultúrkör sze-
rint a karácsonyi ünnepkör 
kezdete mindig András nap-
ját (nov. 30.) követő első 
vasárnap, ekkor indul az 
egyházi év is. A várakozás 
négy vasárnapján egy-egy 
gyertyát gyújtunk az adventi 
koszorún, minden meggyúj-
tott gyertyával egyre köze-

lebb kerülünk Jézus eljöve-
teléhez. December 2-án 
iskolánkban is meggyúj-
tottuk az első gyertyát. A 6.b 
osztály tanulói versekkel, 
zenével készültek, hogy mél-
tóképpen ráhangolódjunk az 

egyik legszebb ünnepünkre, 
a karácsonyra. A 8.a és a 6.a 
osztály tanulói a várakozás 
időszakában, reggelente az 
osztálytermekben meséket 
olvastak az alsós gyerekek-
nek. Az aulában egy nagyala-
kú adventi naptár várta a 
gyerekeket, ablakait kinyit-
va, téli, karácsonyi képeket 

láthattunk. Az első gyertya 
meggyújtásával kezdetét 
vette a karácsonyi ünnep-
kör, mely január 6-ig, vízke-
resztig tart. 

A karácsonyi ünnepkör 

Szencziné Szilárd Gabriella 
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Remélem, sikerült betarta-
notok az előző számban 
szereplő környezettudatos 
kihívást. Most egy mindösz-
sze 5 perces videó megnézé-
sére buzdítalak titeket. A 
Youtube-ot mindenki ismeri 
és használja, ezt a kis rövid-
filmet is ott találod. A kere-
ső részbe ezt írd : Szelektív 
hulladékgyűjtés(2015). Link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=yYal409iGbY 

Azzal, hogy megnézed, nem 
csak az ismereteidet bővít-
heted, hanem NYERHETSZ 
is! Az alábbi kvíz kitöltésével 
értékes ajándékokat nyer-
hetsz! Már csak annyit ma-
radt hátra, hogy a kitöltött 
szelvényt kivágd az újságból, 
névvel és osztállyal ellátva 
bedobd a könyvtárban kihe-
lyezett dobozba! Jó játékot, 
sok szerencsét!  

Eventus országos rajzverseny 

Immár második alkalommal 
hirdette meg a Dorogi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a 
magyarországi németek 
múltjával és jelenével kap-
csolatos pályázatát. Rajzszak-
körön Péter bácsi hívta fel a 
figyelmünket az újabb pályá-
zatra, amely a német nemze-
tiségi kultúráról, öltözködés-
ről várt alkotásokat. Mivel 
viszonylag keveset tudtunk 
ezekről a hagyományokról, 
Péter bácsi bemutatókat 
vetített, mesélt nekünk a 
magyarországi németség 
életéről, ezzel sikeresen fel-
keltve érdeklődésünket a 
pályázat iránt. Nagyon izga-
tottan láttunk neki a feladat-
nak. Először mindenki több 
vázlatot készített, amiből 
Péter bácsi segítségével kivá-
lasztottuk a legjobbakat, ami-
ket kidolgoztunk. Sok szép 
alkotás született, amelyek 
mind kiállításra kerültek a 
Dorogi Galériában, a Luca 
napján, karácsony felé című 
német nemzetiségi rendez-
vény részeként. A kiállítás 
megnyitóján került sor a dí-

jak átadására. Előtte nagyon 
izgultunk a helyezések miatt. 
Díjazottaink: 
7- 8. korcsoport 
1. hely: Szabó Anna 7.b 
2. hely: Bartus Lili 8.a 
5-6. korcsoport 
1.hely: Fekete Dóra 6.a 

Kesselyák Zília 6.a
Különdíj: Babics Luca 5.b 
A díjátadó után tartalmas 
műsor következett, amin a 
német nemzetiségi kultúrá-
ból kaptattunk ízelítőt. Na-
gyon jól éreztük magunkat. 
 

2019 decemberében meg-
rendezésre került a XVI. Egri 
Csillagok Országos és Hatá-
ron Túli Tehetségkutató 
Rajzverseny. A mi iskolánk-
ból öten - Bartus Lili, Giricz 

Dorina, Mátyás Alíz, Szo-
boszlai Lilien, Szolik Luca  - 
jelentkeztünk a versenyre. 
Mivel két alkotással lehetett 
nevezni, sokat ötleteltünk és 
dolgoztunk a pályázat érde-
kében. Pár nappal a rajzaink 
leadása után értesítettek 
minket, hogy alkotásainkat 
látván mind az ötünket szí-
vesen látnának a rajzver-
seny döntőjében. December 
13-án, pénteken izgatottan 
indultunk Egerbe Péter bá-
csival. Mikor megérkeztünk, 
elfoglaltuk a szobáinkat, 
ahol a verseny előtti éjsza-
kát töltöttük. Ezután város-
nézésre indultunk, ahol Eger 
látványosabb részeit mu-
tatták be nekünk. Este elő-
készültünk a másnapi ver-
senyre. Szombaton reggeli-
vel indítottuk a napot, utána 

elfoglaltuk a versenyterme-
ket. Ekkor mondták meg, 
hogy mit várnak tőlünk, mi-
ket szeretnének látni az ott 
készülő alkotásokban. Két 
óránk volt elkészíteni a mű-

veket, próbáltunk nyugod-
tak maradni és minél gyor-
sabb, viszont annál precí-
zebb munkákat készíteni. 
Úgy gondolom, hogy ez sike-
rült is, mivel mindannyian 
olyan műveket adtunk ki a 
kezünkből, hogy nem ma-
radt bennünk elégedetlen-
ség. Ebéd után izgatottan 
vártunk az eredményhirde-
tésre. Mikor megtekint-
hettük a díjazott munkákat, 
örömmel láttuk, hogy a mi 
iskolánkból ketten is értek el 
helyezést: Giricz Dorina kü-
löndíjas, Mátyás Alíz 3. he-
lyezett lett a rangos megmé-
rettetésen. Boldogan indul-
tunk haza, mindenki, külö-
nösen Péter bácsi büszke 
volt az ottani teljesítmé-
nyünkre. 

Mátyás Aliz 8.b 

Sikereink a német nemzetiségi  
rajzpályázaton 

Bartus Lili 8.a 

Környezetvédelmi rejtvény 

 
Név: _____________________________   Osztály:______ 

 
 

Hány millió tonna hulladékot termel Magyarország egy év-
ben? 
________________________________________________ 
Mit tehetünk a műanyaghulladék tárolóba? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
Mennyi idő alatt bomlik le egy műanyagpalack? 
________________________________________________ 
Hány fát mentünk meg a kivágástól 1 tonna papír újrahasz-
nosításával? 
________________________________________________ 
Sorold fel a videó végén említett 3 dolgot, amit te is tehetsz 
a környezet megóvásáért! 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

  

Kondor Anett  

https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY
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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 

 

Angol nyelvű szavalóverseny 

A karácsony 
 

Közeledik már a tél, közeleg. 
Egyre csak telnek a napok, s aztán a hetek. 

Hideget és havat várunk. 
Felnézünk, s mit látunk? Itt a téli világunk! 

 

Aztán felragyog a szemünk, 
s eszünkbe jut a karácsony. 

Ilyenkor mindig gyorsan jár a kezünk, 
mert sütünk finom kalácsot. 

 

Mikor eljön az a pillanat, 
körbeülünk, beszélgetünk. 
Ez az idő sok izgalmat rejt, 

és a kis Jézusra emlékezünk. 
 

A karácsonyfa csodaszép, 
világítanak az égők rajta. 

Télen hideg van, és szürke az ég, 
ezért mindig rajtam van a sapka. 

 

Nagyon szeretem az ajándékokat, 
de mégsem ez tetszik benne. 

Beszélgetünk, összeülünk, 
nekem a karácsony ez lenne. 

Nyilas Nóra 4.a 

A Csengőszó iskolaújság azért 
van, hogy bemutassa az új 
osztályokat, az új tanárokat. 
Olvashatunk benne a nyári 
táborokról, mi a jó bennük, 
miért érdemes részt venni 
azokon. Megismerhetjük más 
osztályok programjait, élmé-
nyeit. Sokszor saját osztály-
társaink, barátaink cikkei is 
megjelennek az újságban, 
néha a fényképeken saját 

magunkat is viszont láthat-
juk. Egyszóval a Csengőszó 
bemutatja, leírja, mi minden 
történik az iskolában, amit 
mi, diákok nem is látunk.  
És arról sem tud mindenki, 
hogy Anna néni, aki az iskola-
újságot szerkeszti, mennyi 
időt és munkát fektet a Csen-
gőszó elkészítésébe. Vigyáz-
zatok rá!  

Miért van iskolaújságunk? 

Kiss Bence 7.a 

Flying 
 

I can fly high, 

I can fly low. 

I can fly fast, 

I can fly slow. 
 

When I fly high, 

I enjoy the fly. 

When I fly low, 

I everything know. 

When I fly fast, 

I’m not the last. 

When I fly slow, 

I live and grow. 

Kain Adrián 4.c 

Ebben a rovatban most két 
tehetséges diákunk írását 
ismerhetitek meg.  
Először Kain Adrián 4.c osztá-
lyos tanuló angol nyelvű ver-
sét olvashatjátok, melynek 
címe Flying. Adrián kedvte-
lésből gyakran ír verseket, ez 
az első, amelyet iskolánk 
olvasóközönsége elé tárt.  
Nyilas Nóra 4.a osztályos 
tanuló Karácsony című verse 
egy házi feladat kapcsán 
született. Gratulálunk mind-
két tanulónak! Örülnénk, ha 
mások is kedvet kapnának 
ahhoz, hogy színvonalas írá-
saikat bemutassák a Csengő-
szó hasábjain.  

Így írunk mi... 

Schieszler Anna 

A Kapocs Magyar-Angol Két 
Tannyelvű Általános Iskola és 
a Kétnyelvű Iskoláért Egyesü-
let ebben a tanévben is meg-
rendezte országos angol 

nyelvű vers- és prózamondó 
versenyét. Iskolánkat négy 
tanuló: Árkosi Viktória, Illés 
Vanda, Szijjártó Noel és  
Papp Máté képviselte. Irénke 
néni és Gabi néni kíséreté-
ben érkeztünk meg a hely-
színre. Nagyon izgatottak 
voltunk. A húzott sorszám 
alapján következtek az elő-
adások. Mindenki nagyon 
ügyesen mondta a versét. 
Árkosi Viktória 3. helyezést 
ért el. Mindannyian jó élmé-
nyekkel tértünk haza. 

Illés Vanda 7.b 

Úszóverseny 
Az idei tanévben is meg-
rendezésre került a nem 
igazolt úszok diákolimpiája. 
Iskolánkból a körzeti ver-
senyre szép számmal ne-
veztünk be. A dorogi uszo-
dában a három dorogi, a 
csolnoki és a kesztölci isko-
lákból is érkeztek úszók, 
közülük többen is részt 
vehettek a megyei verse-
nyen. Külön öröm, hogy a 
megyeire bekerült a III. 
korosztályos fiú csapat, 
(Balogh-Szászvári Mihály, 
Grósz Arnold, Klinger Máté, 

Krencz Attila), akik itt is 
helyt álltak Az országos 
döntőbe iskolánkból idén 
két versenyző jutott be: 
Szabó Anna és Szabó Csa-
ba. Gratulálunk! 

Jánosi Csaba 


