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Bevallom őszintén, mielőtt
ezeket a sorokat begépelem,
átfutottam az újságban megjelenő írásaitokat, és az első
gondolatom a fent megfogalmazott mondat volt. A Csengőszó idei utolsó száma rólatok, a végzős diákokról szól,
ahogy ez korábban is így volt.
Ott vannak a fotók és az elköszönő gondolatok is, tehát
ebben sincs változás. Ami
viszont soha nem hangzott el,
az a szomorkás érzés, hogy ti
most nem tudtok úgy elköszönni, ahogy az előttetek
járók tették, vagy – reményeink szerint – az utánatok következők fogják! Pedig a lényeg nem itt van!
Az igazán fontos dolgok nem
az utolsó pár hónapban történnek, még ha ezzel szeretnénk is megkoronázni a nyolc
évet. A fontos dolgok abban a
sok ezer órában történtek,
amit az iskola falain belül,

vagy azon kívül töltöttetek
el egymással, vagy a veletek
dolgozó nevelőkkel. A kiszélesedő „világlátás”, a megértett és kezelhetővé vált
problémák sokasága, a személyiségjeggyé vált érzések
és élmények néha követhetetlen sokasága, és persze a
tudásnak nevezett, idegpályákon kialakult fantasztikus
sejtek közötti kapcsolatrendszer a valódi értéke az
itt töltött éveknek. Így van
ez a Covid-vírustól függetlenül is, és ezt semmi és senki
nem veheti el tőletek! Éppen ezért kérlek benneteket, hogy ne tegye szomorúvá a tanév végét ez a pár
hónap! Vagy, ha a teljességet nem is tudjátok megélni,
legalább a nyolc év érzéseit
és élményeit ne homályosítsa el mostani helyzetünk. Mi
rátok, mint a sok nagyszerű
eredmény birtokosaira, a

vidám percek okozóira, az
Eötvös-iskola számára dicsőséget hozó diákokra fogunk
emlékezni. Ha voltak is közöttetek olyanok, akik nehezen akartak illeszkedni a
rendhez, akkor ezt most
megpróbáljuk kicsit „felejtőssé” tenni, hozzátéve persze, hogy nekik az áhított
boldogabb jövő érdekében
ezt követően kicsit többet
kell majd az asztalra letenniük. Idén is inkább gratulálni
tudok az eredményes középiskolai felvételihez, nyelvvizsgákhoz, szép bizonyítványokhoz, és a nevetekhez kapcsolható megannyi tanulmányi versenyen elért szép helyezéshez! Csak így tovább!
Kívánok nektek sok sikert,
vidám diákéveket, egészségben és értékben gazdagon
megélhető életet!
Vig Attila

Csengőszó
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8.a Osztályfőnökök: Tóth Ildikó, Szabó Ferenc

Barna Fanni
Bartus Lili
Bernáth Erik
Borhidi Rebeka
Czuczor Dominik
Csongrádi Viktória
Farkas Jeromos
Gábri Ádám
Géber Kristóf

Huszka Dorina
Juhász Gergő
Kálmán Kevin
Kruska Máté
Lakatos Gergő
László Gergő
Lévai Levente
Mezős Boglárka
Pagurka Kornélia

Pintér Roland
Selmeci Bendegúz
Szilágyi Dániel
Szlovák Kristóf
Szoboszlai Lilien
Tóth Fanni
Vadasi Vanessza
Varga Kerecsen
Vörös Erik

Búcsúzunk
Nyolc évvel ezelőtt ültetek
be először az iskolapadba.
Ildi néni és Eszti néni az első
négy évben szinte többet
voltak veletek, mint a szüleitek, ők indítottak el a betűvetés, számolás, olvasás

rögös útjain. Kb. 1400 tanítási nap, ugyanennyi testnevelésóra, több, mint 800
matematika- és magyaróra,
ezek a puszta statisztikai
adatok, de remélem, ennél
többet kaptatok tőlünk.

„Szeretném bemutatni a 8.a
osztály mindennapjait, ami
tele volt vicces és kevésbé
vicces esetekkel. Íme néhány példa. Órák előtt sokszor krétaháborúztunk, amikor sikerült elbújni, hogy ne
kelljen szünetben kimenni.
Mikulás bulin befigyelt a
mentolos kóla, utólag nem
volt túl jó ötlet. A vízitábort
Kerecsen aranyozta be, amikor kiborult a kenuból Barnabás, Dominik és Ádám
társaságában. Volt, hogy
kaptunk almát és Erik, aki
nagyon élelmes volt, húszat
vitt, hisz ingyen volt. A fizikaórát szerettük, volt, hogy
labdát dobáltunk. És hát az

infót sem hagyhatjuk ki,
amikor órai munka közben
meg volt nyitva a kedvenc
játékunk. Amikor Aranka
néni nem figyelt, beleéltük
magunkat a játékba. Utólag
is elnézést kérünk tőle. Rengeteg tudást is gyűjtöttünk
ebben a suliban, amit nagyon köszönünk tanárainknak. Még ha néha nem is
adtuk meg a tiszteletet, nagyon tiszteltük őket. Köszönöm az egész 8.a nevében
ezt a szép nyolc évet. Külön
köszönet osztályfőnökünknek, aki kiállt mellettünk és
támogatott minket.”
Vadasi Vanessza

Csengőszó

Az iskola 35 éves történelme
során mindig az a-sok voltak
a sportiskolai osztály. Ti
vagytok az utolsó előttiek.
Közületek nagyon sokan

értek el szép eredményeket.
Birkózásban Lévai Levente és
Czuczor Dominik többszörös
magyar bajnok lett. Levente
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a tavalyi évben városunk jó
tanulója, jó sportolja díját is
elnyerte. A labdarúgókkal
értem el 32 éves pályafutásom legnagyobb sportsikerét. Megelőzve a labdarúgó
akadémiákat, 2018-ban diákolimpiai bajnokok lettünk. A
csapat gerincét az osztály
tanulói adták: Gábri Ádám,
Farkas Jeromos, Selmeci
Bendegúz, Szlovák Kristóf.
Kézilabdás lányaink az országos döntőben 4. helyezést
értek el. A csapat tagjai voltak: Barna Fanni, Huszka
Dorina, Pagurka Kornélia.
Voltak, akik úsztak, karatéztak, teniszeztek, lovagoltak,
és még rengeteg sportot
kipróbáltatok. Hárman távoztak az osztályból sport-

karrierjük miatt: Tamás Izabella, Bokán Barnabás és
Bokán Bence. A sport és a
tanulás mellett azért biztosítottunk nektek szórakozást
is. Az 5-6. osztály végén a
vízitáborok nagyon jól sikerültek. Jó volt nézni, ahogy
megtanultatok
kajakozni,
kenuzni, ahogy önfeledten
játszottatok, esténként pedig vérre menő röplabdacsatákat vívtatok. Az evezés
mellett a természethez is
közel kerültetek, így talán
jobban vigyáztok rá felnőttként is. A Határtalanul prog-

ram keretében Horvátországban voltunk, ahol többen közületek először látták
a tengert. Hetedik év végén
két napra osztálykirándulásra a Velencei-tóhoz mentünk, amit mindenki körbebiciklizett. Nagy élmény volt
az egész osztállyal beülni a
sárkányhajóba, és a hullámzó tavon evezni. Bevallom,
kicsit rezgett a léc, örültem,
amikor csurom vizesen mindenki partra szállt, és csak az
esti lézerharcban esett el.

Idén elmaradt az Eötvösnap, nem lesz osztálykirándulás, és elmarad a megszokott ballagás és évzáró is.
Elmaradnak a beszédek,
búcsúdalok. A koronavírus
felülírja ezeket. Végzősként
szembesültetek a digitális

oktatással, amire lehetne
szomorúan gondolni, de
bízom benne, hogy ettől is
többek lettetek, és ebből is
tanultatok.
Az utak, amelyeket együtt
jártunk, most különválnak,
mindenkinek másfelé kanyarog az élete, de én úgy gondolom, hogy az utak valahol
majd összefutnak. Tartalmas
évek voltak, amiket itt töltöttetek, gyarapodtatok tudásban, fejlődött a személyiségetek, és tudtunk adni
nektek egy olyan pluszt, amiért mindig büszkék lesztek
arra, eötvösösök voltatok.
Én pedig örülök, hogy az
osztályfőnökötök lehettem.
Szabó Ferenc
„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel
veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít!”
Ernest Hemingway

Csengőszó
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8.b Osztályfőnökök: Goldschmidt Gyuláné, Hamál Andrea, Muskát Gábor

Bauer Kristóf
Berecz Balázs
Bereczki Blanka
Biró Hanna
Bíró Vivien
Bolvári Natália
Cséffalvay Márton
Csikvölgyi Dalma
Farkas Réka

Giricz Dorina
Gubacsi Bence
Harmath Levente
Horváth Áron
Kajtár Tímea
Károly Máté
Locker Bálint
Mátyás Alíz

Mikus Dalma
Mikus Noémi
Németh Tamás
Pappál Enikő
Sterczer Hanna
Szabó Csaba
Székely Enikő
Szolik Luca
Varga Petra

Búcsúzó
Egy éve még mi köszöntünk
el az akkori nyolcadikosoktól, és el sem hittük, hogy
eljön az a perc, amikor nekünk kell búcsút mondanunk, és el kell köszönnünk tanárainktól és
diáktársainktól. Nyolc
évvel ezelőtt, mint kis
óvodásokból lett iskolások, nagy izgalommal
léptük át az iskola kapuit, de tanítóink, tanáraink féltő szeretettel fogták kezünket és segítettek bennünket az
egész nyolc év folyamán. Rengeteg élmény-

ben volt részünk, ilyenek
voltak a libabálok, a farsangi
bálok, az Eötvös-napok és a
tömérdek osztályparti és

osztálykirándulás. Rengeteg
iskolai és iskolák közötti
versenyen,
vetélkedőn
vettünk részt, amelyek előtt

rettenetesen izgultunk, de
így utólag ezekre a pillanatokra is szívesen emlékezünk vissza. Sok nevetséges
szituációba keveredtünk
tanárainkkal. Erre példa
lehet, amikor egyszerkétszer elaludtunk az
órán vagy véletlen letegeztük tanárainkat, sőt
volt olyan pillanat is,
amikor valaki az osztályból mamának szólította
az egyik tanárt. Előfordult már olyan is, hogy
valaki véletlen rácsapta
az ajtót egy tanárra, és
még sok más.

Csengőszó

Természetesen a tanárok is
keveredtek kínos szituációkba. Ilyen volt, amikor Gábor
bácsi kicsatolt övvel jött be
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az osztályba, vagy amikor
osztálykiránduláson a moziban a film közben és a filharmónián is elaludt. Kornokovics Attila bácsival is történt
pár kínos dolog, például,
amikor elkésett óráról, mert
kártyázott, vagy amikor az
egyik osztálybelit szidta a
viselkedése miatt, de közben ő majdnem hanyatt
esett a szekrényben. A tanárok érdekes, egyben furcsa
dolgokat is csináltak a nyolc
év folyamán. Kiemelném,
azt az eseményt, amikor
Gábor bácsi Horvátországban székkel torlaszolta el az

ajtókat, hogy ne menjünk ki
a szobából. Egy másik szokatlan esemény az volt, amikor Gábor bácsi matek óra
közepén bekapcsolt egy
mulatós számot.
Észrevettük, hogy sok tanár szeret minket dobálni filccel
vagy krétával, főleg Péter
bácsi. Akad egy-két táncos
lábú tanárunk is, például
Gabi néni és Zoli bácsi, akik
Márton-napon a diszkóban
megmutatták tánctudásukat. Nálunk az április 1.,
vagyis a bolondok napja is
hagyomány volt. Történt
olyan, amikor bevizeztük a
krétát, hogy ne fogjon. Ötödikben matekóra helyett
inkább a volt osztályfőnökünkhöz, Andi nénihez mentünk be órára. A rajzteremben lett volna angolóránk,
ehelyett inkább elbújtunk
Timi néni elől. Hetedikben
kaptunk egy új biológiatanárt, Timi nénit, aki még
nem ismert bennünket és
nem tudta a nevünket. Őt
azzal vicceltük meg, hogy
összecseréltük a nevünket,

ezért sose tudta, hogy ki
kicsoda. Sokat veszekedtünk
tanárainkkal, főleg Anita
nénivel, mert nem tettük le
a székeket, a táskákat és a
kabátokat az asztalról. A
tanárok is gyakran fáradtak
voltak. Zoli bácsi is az szo-

kott lenni, hiszen történt
már olyan, hogy elaludt filmnézés közben. Szép emlék
marad a negyedikes osztálykirándulás egy nomád helyre, ahol jurtában és a szabad
ég alatt aludtunk. Alsós korunkban bunkert építettünk
az udvaron, és rengetegszer
játszottunk családosat, vagy
homokból várat építettünk,
amikre szép emlékként tekintünk vissza. Ez a nyolc év
felejthetetlen lesz mindenki
számára, de már izgatottan
várjuk az új osztályunkat és
persze a középiskolai éveket. De az biztos, azt sose
feledjük, hogy az Eötvös
József Általános Iskola tanulói voltunk.
Biró Hanna

Csengőszó
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8.c Osztályfőnökök: Hágelmayer Klára, Szladik Gabriella, Bogár Zoltánné

Balogh Ádám
Berki Milán
Czuri Erneszt
Farkas Krisztián
Fizel Balázs
Gulyás Laura
Hegedűs Eszter
Hendrich Dávid

Horváth Adorján
Horváth Andrea
Ingár Noémi
Jáki Bence
Kiss Roland
Lácza Zsolt
László Botond
Liszi Zsófia

Mártai Roland
Misuta Enrikó
Németh Krisztina
Németh Zsolt
Selmeczi Bálint
Szakály Richárd
Tóth Klaudia
Tóth Petra

Búcsúzunk
Amikor 2012 szeptemberében
megszeppenve,
az
óvónénik védőszárnyai alól
kikerülve ültünk az Eötvösiskola udvarán - a „legjobb
helyen”, középen a padokon,

ahonnan mindent lehet látni
-, még nem gondoltuk, hogy
ezek az évek ilyen gyorsan
véget érnek. Sajnos nekünk
idén a szokottnál is gyorsabban. Március 13-án, pénte-

ken viccelődve mondtuk
egymásnak: „Ha nem találkozunk már, kellemes nyarat” – nem gondoltuk, hogy
ez valósággá válhat, hogy mi
nem írhatjuk fel a táblára
nap nap után színesnél színesebb betűkkel a mindig
oly nagyon várt VAKÁCIÓ
örömteli betűit rengeteg
felkiáltójellel!!!
„De kell még egy szó,
mielőtt mennénk”
Minden 8.c osztályos tanuló
nevében búcsúzunk iskolánktól, tanárainktól és diáktársainktól. Az itt töltött
évek alatt megtapasztalhattuk, milyen jó dolog eöt-

vösös diáknak lenni. Számos
érdekes program résztvevői
lehettünk: Európai nyelvek
napja; Márton-napi vetélkedő és libabál - itt mondunk
köszönetet Balázs bácsinak a
szervezésért, Berecz Zoli
bácsinak a vicces kommentekért, minden tanárnak a
tréfás, mulatságos feladatokért, amiken jókat nevettünk. Köszönjük az alsós
tanító néniknek az ötletes
adventi naptárt, amivel évről
évre letakarták az aula ablakait, Szenczi Gabi néninek az
adventi
gyertyagyújtások
meghitt hangulatát.

Csengőszó

Oldal 7

Karácsony előtt Nelli nénivel, Márti nénivel és Klári
nénivel illatos mézeskalácsokat sütöttünk, azokkal díszí-

Eötvös-napi főzőversenyeknek, ahol évről évre javult a
szakácsok
teljesítménye.
Idén szerettük volna bemu-

tettük az osztályt. Milyen
csalogató, finom illata volt!
Sajnos mindig csak Vízkereszt után, kőkeményen
ehettük meg, persze így is
verseny volt érte. A szülők
nevelők bálján végre a mi
lányaink is felvehették az
áhított fehér ruhát, sminkelhettek, hajat festhettek, és
Gabi néni hosszas fáradozása eredményeként eltáncolhatták a nyitótáncot. A fiúk
már kevésbé voltak lelkesek,
de azért becsülettel végigtáncolták a keringőt. Tehetségnapon megmutathattuk,
mire vagyunk képesek, ezt
nálunk csak Ricsi merte bevállalni a kártyatrükkjeivel,
de hogy ne legyen egyedül,
Dotti „bátran” vállalta a segéd szerepét, mert a segédnek semmi dolga sem volt.
Ricsi volt a fő szervezője az

tatni a „nagy durranást”, és
mindenkit el akartunk kápráztatni, de sajnos ez is elmarad. Az osztálykirándulások Nelli néni gyávasága

miatt (kételkedett angyali
mivoltunkban) mindig csak
egynaposak voltak, de azért
így sem sikerültek rosszul.
Ötödik osztályban Visegrádon voltunk, ahol vezetéssel
néztük meg a várat. A vezető az elején két önként jelentkezőt kért, királynak és
királynénak. Mivel senki sem
jelentkezett, Nelli néni kezébe vette a döntést, megszavazta és megkoronázta N.
Krisztit és M. Rolandot király
és királynőnek. Mi, elnyomott nép pedig több kevesebb érdeklődéssel kötelezően követtük őket és a vezetőt másfél órán keresztül.
Utána a bobpályán már sok-

kal érdeklődőbbek és lelkesebbek voltunk. Hatodik
osztályban Budapesten a
Városligetben voltunk, ahol
a Vajdahunyad várát és az
Állatkertet néztük meg. Itt
sok volt a szabad program,
mindenki kedvére sétálhatott az állatok ketrecei között. Hetedikben Erni javaslatára a Sziklakórházat látogattuk meg. Nagyon sok
érdekes dolgot láttunk, többek között azt is, hogyan
dolgoztak itt a II. világháború alatt az emberek. Utána a
várnegyedben sétáltunk és
egy őrségváltást is láttunk a
Sándor palota előtt. Végül a
margitszigeti
Bringóhintózás zárta a napot.
Felejthetetlen élmény az
egész osztály számára a Határtalanul program kereté-

ben megvalósult horvátországi egyhetes kirándulás.
Sokan közülünk akkor láttak
először tengert, búvárkodtak is eleget, de a mi Búvár
Kundjaink lékelni való hajók
híján tengerisünöket, tarisznyarákokat hoztak a partra.

Noémi különösen kíváncsi
volt a horvátországi egészségügy helyzetére, ezért egy
fél délelőttöt az ottani fogászat és a fogorvosok megfigyelésével töltött. Utána egy
kicsit feldagadt arccal, de
jókedvűen osztotta meg
velünk a tapasztalatait. Idén
pedig mindenki „karanténkiránduláson” vett részt a
COVID-19 vírus szervezésében.
Kedves Tanáraink!
Szeretnénk
megköszönni
támogatásukat, segítségüket, a tudást, amit sokszor
nehezen, de sikerült továbbadni nekünk. Köszönjük,
hogy bíztattak, bátorítottak
minket, és megpróbáltak
nevelni.
Kedves Diáktársaink!
Nektek pedig kívánunk kitartást, jó tanulást a következő tanévre, amit mi már
egy másik iskola falai között
folytatunk majd. Mindannyian nagyon vártuk ezt a napot, hogy vége legyen a sulinak, de most mégis kicsit
megijedtünk, hiszen végérvényesen véget ér életünk
egy meghatározó szakasza.
Nyolc évet töltöttünk el itt,
de sajnos a befejezés, amit
mindvégig vártunk, most
elmarad. Nincs bankett, a
ballagás zártkörű, nem köthetjük fel a szalagunkat az
iskola zászlajára, de az életre
szóló barátságok, felejthetetlen emlékek, nagyszerű
élmények velünk maradnak.
8.c osztályosok
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