
lyokat, akkor talán kicsit 
könnyebb lesz a karácso-
nyunk. Legalább is na-
gyon remélem! Meg azt 
is, hogy a tavaszi időszak-
ban meg tudjuk valósítani 
mind azokat a programo-
kat, amiket elterveztünk 
erre az évre. És idén már 
lesz Eötvös nap, és rende-
sen ballaghatunk. És ami 
a legfontosabb, valam-
ennyien egészségesek 
leszünk. 
Mindezeken túl, kérem, 
hogy mindenki tegye oda 
magát rendesen, a tanu-
lásban nincs tréfa, a tan-
anyag csak arra vár, hogy 
belebújjon a fejekbe. Le-
gyetek nyitottak és szor-
galmasak, mert sok szép 
bizonyítványt szeretnék 
júniusban kiosztani! 
Jó munkát, vigyázzatok 
magatokra és egymásra! 

Tisztában vagyok vele, 
hogy a fent említett gon-
dolat nem okoz egyöntetű 
elégedettséget, illetve nem 
feltétlenül osztozunk en-
nek valóságtartalmában. 

Ha azonban a 2020-as év 
történéseit nézzük, különö-
sen a most novemberi fej-
leményeket, én mégis azt 
gondolom, addig jó, amíg 
iskolába járunk. 

Persze kicsit más a hangula-
tunk, az oktatás sem pont 
olyan, mint „békeidőben”, 
de mégis itt vagyunk. Mások 
a nevelők is, nem is látjátok 
rendesen az arcukat, talán 
néha nem is ismerjük fel 
egymást, de én mégis azt 
gondolom, jó hogy iskolába 
járunk. Nehéz megjósolni, 
hogy milyen lesz a tél, mit 
csinálunk az adventi idő-
szakban, de ha megpróbál-
juk betartani a játékszabá-

Iskolába járni jó! 

2020. november  XXV. évfolyam 1. szám 

Vig Attila 
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Az idei évi nyári szünet  
rendhagyóan indult, mert a 
koronavírus miatt bizonyta-
lan volt, hogy meg tudják e 
rendezni a tábort. Mivel az 
osztálytársakkal, barátokkal 
már március óta nem talál-
kozhattunk, nagyon  vártuk, 
hogy végre együtt lehes-
sünk. Augusztusban végre 
eljött a várva várt nap!  

Hétfőn korán reggel elindul-
tunk, majd hagyomány sze-
rint első megállónk Kékeste-
tő volt, ahol elkészült az 
elmaradhatatlan csoport-
kép. Miután megérkeztünk a 
táborba, a járványügyi elő-
írások szerint elosztották a 
faházakat és bepakoltunk.  
Először furcsa volt, hogy a 
megszokott szobákban csak 

az ágyak felét használhatjuk, 
de később nagyon élveztük, 
hogy jobban szét tudtuk 
pakolni a ruháinkat és job-
ban elfért minden holmink. 
Az idei tábor az időutazásról 
szólt.   Minden nap újabb és 
újabb feladatokkal álltak elő 
a tanárok. Naponta reggeli, 
délutáni és esti programok 
vártak minket. A tanárok 
csoportokba soroltak min-
ket, és már az érkezés nap-
ján elkezdtük az első délutá-
ni programunkat. Az időuta-
zó kapszulával visszautaz-
tunk az őskorba, ezt követő-
en naponta ugrottunk át egy 
újabb korszakba, követve a 
történelem vonalát. Kleo-
pátra és Julius Caesar idejé-
ben saját bőrükön tapasztal-
hattuk meg a rabszolgák 
sorsát és a fáraók kiváltsága-
it, hódolhattunk a Napisten-
nőnek. A középkorba is ve-
zetett az időkapunk, ahol a 
lovagok bőrébe bújhattunk. 
Lovagi páncélt öltve kipró-
bálhattuk a lovagi játékokat, 
és rájöttünk, hogy milyen 
nehéz mozogni, táncolni 
ezekben a páncélokban. Ezt 
követően bátorságpróbán és 
vizes játékokon vettünk 
részt. A pataknál érdekes 

volt a papírcsónak verseny, 
ahol sok csónak tévútra ke-
rült, vagy elsüllyedt. A pa-
taknál nagyon élveztük a 

gumikacsák gyűjtését, amit 
gumimatracról kellett telje-
sítenünk. Ez nagyon nehéz 
feladat volt, ezért a patak-
ban úszva próbáltuk a fel-

adatot teljesíteni.  A tábor 
körüli erdőben nagy harcot 
vívtunk a számháború során, 
amiben szerencsére senki 
nem sérült meg. Utolsó es-
ténk szintén a már hagyo-
mányosnak számító diszkó-
val zárult. 
Több éve visszatérően já-
runk Parádra, ahol minden 
év egy újabb felejthetetlen 
élmény. Így volt az idei év-
ben is. A táborból fáradtan, 
de eseményekben, élmé-
nyekben gazdagabban tér-
hettünk haza. Köszönjük 
tanárainknak és az ott dol-
gozó animátoroknak a cso-
dás hetet. Reméljük, jövőre 
is szuper programokkal vár-
nak majd minket! 

Parádfürdői tábor 2020 

Hartmann Petra 
Kontár Boglárka 8.b 
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RáhANGOLó tábor  

Az idei év augusztusában is 
sor került a már hagyomá-
nyosnak számító angol nyel-
vi táborra az Eötvös-
iskolában. Izgatottan vártuk 
a találkozást osztálytársaink-
kal, iskolatársainkkal, hiszen 
a tavaszi online oktatás mi-
att erre legutóbb március 
közepén került sor.  
Augusztus 25-én a reggeli 
után angol játékos foglalko-
zással indítottuk a napot: 

átismételtük a karatén alatt 
tanultakat, ami nagyon hasz-
nosnak bizonyult, mert így 
alaposan fel tudtunk készül-
ni a következő tanévre. De 
nemcsak tanultunk, szóra-
koztunk is. A Just Dance al-
kalmazás segítségével, az 
útmutatót követve retro 
diszkózenére táncolhattunk, 
aminek külön örültünk, mert 
a 7.c osztályban nagyon so-
kan szeretnek és tudnak is 

táncolni. A szokásos délutáni 
angol nyelvi foglalkozások 
után az egyik nap fagylaltoz-
ni mentünk, másnap pedig a 
Palán strandoltunk. Az utol-
só napon különleges él-
ményben volt részünk, mert 
Veresegyházra 
utaztunk, ahol 
megnéztük a 
medveotthont. 
Magdi néni örült, 
mert segítettünk 
neki, és a kicsik-
kel együtt jártuk 
körbe a parkot. A 
buszon zenét 
hallgattunk és 
beszélgettünk. A 
táborba visszaér-
ve pizzát rendel-

tünk, majd a tanárok apró 
ajándékokkal kedveskedtek 
nekünk. A tábor zárása után 
sok új élménnyel térhettünk 
haza.  

Tillich Tamara 
Bódi Abigél 7.c 
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Bathó Luca  

Burkon Attila  

Doma Bence  

Faragó Krisztián 

Farkas Dávid  

Hudák Hanna 

Hutflesz Máté 

Jurkovics Béla  

Kapás Csenge 

Kiss Vivien 

Kornokovics Márton 

Kozák Lara 

Lakatos Erik  

Lakatos Norbert 

Majoros Áron  

Manger Mira 

Márton Csenge 

Mihalovics Dóra 

Molnár Ákos 

Szauter Dominik  

Szép Szimonetta 

Szepesi Hanna  

Takács Hanna  

Tary Sándor 

Valasek Zsombor 

Váradi Dominik  

Végvári Dóra 

Virág Tamás  

1.a Tóth Ildikó, Rittling Adrienn 

Első osztályosok 2020/2021 

1.b Hamál Andrea, Szladik Gabriella 

Bányai Jázmin 
Bereczki Bálint 
Bozóki Levente 
Daubner Zétény 

Deák Fanni  
Farkas Mira 
Fehér Hanna 

Fekete Laura Kira 
Gremsberger Hugó 

Gyurics Benett 
Hajnal Sára  

Harsányi János  
Horgos Hanna  
Ipolyi Dániel 

Ivácson Gergely 
Jurkovics Kornél 
Kerényi Szabolcs 

Kislaki Hanna 

Kovács László 
Ladányi Dániel 

Marton Zoé 
Meszes Adrián 

Salik Zora 
Sasvári Dániel 

Simon Benjámin  
Szabad Abigél 

Szivek Buda 
Tóth Levente 
Vegera Petra 
Vegera Sára 

Ákom Regina  

Benyik Ádám 

Bódi Gergő  

Boglár Flóra 

Erdős Laura 

Fehér Zsófia 

Gubacsi Szofi  

Gubó Violetta 

Haracska Olivér 

Hart Olimpia  

Horváth Réka  

Kálmán Sára  

Képes Viktória 

Kornokovics Benett 

Kornokovics Bence 

Kovács Nila  

Meczger Ákos 

Megyei Nóra 

Molnár Janka 

Palaczky-Burányi Attila  

Somogyi Szofi 

Szalai Dénes 

Szeiler Balázs 

Tauber Lea 

Tiba Levente 

Tóth Csenge 

Tóth Borbála 

Varga Boróka  

Vezaj Mirjeta 

1.c  Kondor Anett 
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A diáktanács megalakulása 

Szenczi Viktória vagyok.  
Idén szereztem angol-
magyar műveltségterületes 

tanítói diplomát a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen, 
Esztergomban. Tanítási gya-
korlatomat az Eötvösben 
töltöttem, ezért nagy öröm 
volt számomra, hogy az 
egyetem befejezése után 
rögtön ebben az iskolában 
kezdhettem el dolgozni. 
Jelenleg a 3.b-ben tanítok 
matematikát, vizuális kultú-
rát, életvitel és gyakorlatot, 
illetve erkölcstant. Emellett 
a 2. c-ben is találkozhattok 
velem csütörtök délutánon-

ként. Alapfeladatomnak 
tekintem a gyerekekkel való 
szeretetteljes, kölcsönös 
bizalomra épülő kapcsolat 
kialakítását, melyet sok be-
szélgetéssel és játékkal 
igyekszem megvalósítani. 
Hiszem, hogy gyakran töb-
bet ér a szónál egy pillantás, 
egy mosoly, egy kacsintás, 
egy érintés. A célom, hogy a 
gyerekek szeressék az isko-
lát és a tanulást, tanóráimat 
igyekszem minél játékosab-
ban színesíteni, amihez 

rendszeresen alkalmazom a 
digitális világ adta lehetősé-
geket. Arra törekszem, hogy 
megtaláljam a gyerekekben 
a tehetséget, és saját tem-
pójukban, egyéni képessége-
iknek megfelelően fejlőd-
hessenek.  
Tanítói jelmondatom: 
„Megláttam az angyalt a 
márványtömbben, és addig 
véstem, míg ki nem szabadí-
tottam”  

/Buonarroti Michelangelo/ 

Szenczi Viktória 

Új arcok a katedrán 

Kutatómunka a 3.b osztályban 

A 2020/21-es tanév első 
hetében a felső tagozatosok 
osztályfőnöki órán megvá-
lasztották az osztálytitkárt 
és a helyettest.  
Az iskolai diáktanács szept-
ember 16-án ült össze és 
titkos szavazással döntött a 
vezetők személyéről. Diák-
önkormányzat vezetőnek 
választották a 8.b osztályos 
Jurácsik Lilit, helyettesnek 
pedig a 7.a osztályos Kovács 
Edvint. Ezután a megrende-
zendő programok tükrében 
áttekintettük a tanévben 
ránk váró legfontosabb fel-
adatokat, beszéltünk a 
rendkívüli tanév nehézsége-

iről is. Az idei esztendő más 
kihívások elé állítja a gyer-
mekeket és a nevelőket. 
Terveznünk természetesen 
kell, így továbbra is számí-
tunk a diákok kezdeménye-
zőkészségére, ötleteire. 
Bízzunk egy élhetőbb ta-
vaszban, hogy aztán a kö-
vetkező tanévtől kezdve, 
immár teljes biztonságban 
valósítsunk meg mindent, 
ami ebből a tanévből kima-
rad. A körülményekhez ké-
pest minden tanulónak sike-
rekben gazdag tanévet kívá-
nunk! 
 

Környezetórán a 3. b osztály-
ban, lakóhelyünkről, Dorog-
ról tanultunk. Nagyon felkel-
tette az érdeklődésünket, 
hogy Dorogon milyen sok 
érdekesség van: sport, szén-
bányászat, építészet, művé-
szet. Sokan már otthon is 
kutattak a témában. Az osz-
tályban csapatokban dolgoz-
tuk fel a tudnivalókat a vá-
rosról. Meglepett minket, 
hogy milyen sok híres szü-
lötte van a településnek és 
milyen sok nevezetesség 
található itt. Sportolók, épí-
tészek, festők, zeneszerzők 
öregbítik Dorog hírnevét. 
Érdekes volt a szénbányászat 
története is. Kiderült szá-
munkra, mennyire nehéz 

volt a bányászok munkája. 
A könyvtáros Anna néni so-
kat segített a kutatásban. Ezt 
nagyon köszönjük neki. A 
képeket tablóra helyeztük és 
a folyosón kiállítottuk. Mun-
kánkat Attila bácsi is megdi-
csérte. A kutatást nagyon 
élveztük és sok érdekességet 
tudtunk meg Dorogról. Né-
hányan megfogalmazták, 
hogy remélik, nemsokára ők 
is bekerülhetnek egy Dorog-
ról szóló könyv hírességei 
közé. Most, hogy ennyi min-
dent olvastunk róla, szeret-
nénk egy városnéző sétán 
meg is nézni, amiről tanul-
tunk. 
 

3. b osztály 

Balogh Balázs 
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Szeptember 30-án a hagyo-
mányokhoz híven meseolva-
sással és kiállítással emlékez-
tünk meg a népmese napjá-
ról, Benedek Elek születés-
napjáról. A kicsiknek a felsős 
osztályokból érkező tanulók 
mondtak el egy mesét, a 
felsősöknek pedig az osztály-
ban tanító pedagógusok 
meséltek. Az aulában Bene-
dek Elek életéről és művei-
ből összeállított anyagot 
tekinthettek meg a gyere-
kek. Immár második éve az 
alsós munkaközösség rajzpá-
lyázatot hirdetett. A gyere-
keknek Benedek Elek Az em-
ber a legerősebb vagy a 
Többsincs királyfi című me-
séjéhez kellett illusztrációt 
készíteni.  

Helyezettek: 
1. évfolyam 

1.hely: Fekete Laura 1.b 
2.hely: Szepesi Hanna 1.a 
3.hely: Manger Mira 1.a 

Különdíj: Kapás Csenge 1.a 
2. évfolyam 

1.hely: Jantyik György 2.c 
2.hely: Kele-Fodor Cinka 2.c 

3.hely: Jezsek Zsolt 2.c 
Különdíj: Sál Laura 2.b 

3. évfolyam 
1.hely: Fincza Seila Szofi 3.c 
2.hely: Martinecz Antónia 3.c 

3. hely: Nagy Soma 3.a 
Különdíj: Szalai Nóra 3.c 

4. évfolyam 
1.hely: Dudás Ádám 4.a 
2.hely: Pintér Dorina 4.b 

3.hely: Tóth Csenge Ida 4.b 
Különdíj: Pásztor Zoé 4.b 

 

A kiállításhoz kapcsolódva 
született egy feladatsor, 
amelyet a 6.c osztály tanulói 
és magyartanáruk, Millei 
Rita állított össze a kiállítás 
látogatói számára. Néhány 
osztály a magyarórák kereté-
ben ki is próbálhatta az isko-
lai táblagépeken, de a gyere-
kek legnagyobb örömére 
előkerülhettek az okos-
telefonok is.  
Ez egy nagyszerű kezdemé-
nyezés, hiszen a gyerekek 
nem csak felületesen átfu-
tották a kiállítás anyagát, 
hanem a feladatlap megol-
dása által sok új ismeretet 

szerezhettek a népmese 
napjáról. Akit érdekel, kipró-
bálhatja... 

A QR-kód elvezet minden 
további érdeklődőt a fel-
adatlaphoz. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Népmese napja 

Schieszler Anna 

Minden évben október 6-án 
emlékezünk meg az 1848/49-
es forradalom és szabadság-
harc hőseiről, akik a magyar 
szabadságért folytatott küz-
delmükben életüket áldozták 
a hazáért. 1849-ben a ma-
gyarok küzdelme vereséggel 
zárult. A szabadságharcban 
résztvevők elleni megtorlás 
vezetője Haynau táborszer-
nagy volt, aki példátlan és 
egész Európát megdöbbentő 
bosszúhadjáratot indított a 
magyarok oldalán harcoló 
katonai vezetőkkel szemben. 
Október 6-án Aradon kivé-
gezték a szabadságharc 13 
honvédtábornokát, Pesten 

pedig Batthyány Lajost, az 
első felelős magyar kormány 
miniszterelnökét. 
Idén a közös megemlékezést 

nem tarthattuk meg az iskola 
aulájában, de az osztályter-
mekben mindnyájan felidéz-

tük a 171 évvel ezelőtti ese-
ményeket. Ebben segítettek 
a 8. b és c osztály tanulói egy 
összefoglaló előadás készíté-

sével. Így, ha csak kisebb 
csoportokban, közvetlen 
társainkkal is, de meghall-

gattuk, felsoroltuk a magyar 
szabadság mártírjainak, áldo-
zatvállaló hőseinek nevét: 

Batthyány Lajos 
Damjanich János 

Dessewffy Arisztid 
Schweidel József 

Kiss Ernő 
Török Ignác 

Láhner György 
Knezić Károly 
Vécsey Károly 

Leiningen-Westerburg Károly 
Lázár Vilmos 

Nagysándor József 
Poeltenberg Ernő 

Aulich Lajos 

Kornokovics Attila 
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2020. november 6-án került 
sor a Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár által meghirdetett 
„Ültess fát, olvass alatta 
könyvet!” pályázatán elnyert 
csörgőfa elültetésére isko-
lánk udvarán. A programot, 
Vig Attila nyitotta meg, aki 

többek között beszélt a gye-
rekeknek környezetünk vé-
delméről, a természetvéde-
lemről, valamint az olvasás 
fontosságáról. Gál Böbe néni 
Benedek Elek: Szeresd a fát 
című versével hívta fel a 
gyerekek figyelmét arra, 
milyen fontos óvni, védeni a 
körülöttünk élő fákat. Ezután 
a 3.b osztályosok előadásá-
ban láthattunk fával kapcso-
latos táncokat, népi játéko-
kat, melyeket Szencziné Szi-
lárd Gabi néni tanított be a 
gyerekeknek. A hangulatos, 
vidám előadás után a 3.a 
osztályosok Aranyosi Ervin: 
A könyv a legjobb barát című 

versével az olvasás 
fontosságát emel-
ték ki, ami a mai 
digitális világban 
különösen időszerű. 
A verset Ármainé 
Ica néni irányításá-
val tanulták meg a 
gyerekek.  Ezután 
Józsi bácsi négy 
harmadikos kisfiú 
segítségével elül-
tette a csörgőfát. Erre az 
alkalomra Muskát Gábor 
bácsi fatörzsből készített egy 
emléktáblát, amelyre K. Ko-
vács József csolnoki fafaragó 
az alábbiakat véste: KÖNYV-
TÁRFA 2020. Ez a tábla az 

elültetett fa mellett kerül 
elhelyezésre.  
A „könyvtárfa” az iskola mel-
letti játszótér szélén helyez-
kedik el. Vigyázzatok rá! 

Schieszler Anna 

„Ültess fát, olvass alatta könyvet!” 

„Bárhogy lesz, úgy lesz, 
 A jövőt nem sejthetem, 

A sors ezer rejtelem, 
Ahogy lesz, úgy lesz!”  

kezdetű dal volt 1956 nagy 
slágere. Ezen év október 23-
án az egyetemi ifjúság és a 
hozzá csatlakozó tömeg azt 
mondta: „Ne legyen akár-
hogy! Elég volt a megalázta-
tásból, a félelemből, kiszol-
gáltatottságból, az éjszakai 
elhurcolásból és a rögtöníté-
lő népbírósági perekből!” 
Ezzel a néhány sorral vette 

kezdetét műsorunk, amelyet 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 64. évfordu-
lója alkalmából a koronaví-
rus-járvány miatt idén felvé-

telről nézhette-
tek meg az isko-
la tanulói. Az 
előző félévben 
már láthattunk 
egy ilyen meg-
emlékezést. A 
7.b osztályos 
tanulóknak és 

nekem is új volt ez a helyzet. 
Felállítottuk a díszletet, a 
gyerekek megtanulták a szö-
veget, sokat próbáltunk. 
Elérkezett a felvétel napja, 
segítséget kaptam a hango-
sításhoz, világítást szerel-
tünk. A gyerekek az ünnep-
hez méltó öltözékben felké-
szülve várták, hogy megis-
mertessék veletek az 56-os 
év néhány pillanatát. Nem-
csak a pesti, hanem a helyi 
eseményeket is felelevení-

tettük. Felvétel indul! … 
hangzott az utasítás. Ha va-
lami nem sikerült elsőre, 
felvettük még egyszer. Sze-
rencsére az osztályomba 
járó gyerekek profi módon 
megoldottál a feladatot. 
Ezután következett a végső 
finomítás, a film- és zenei 
betétek összevágása. Mikor 
ezzel készen lettem, Adri 
néni segített, hogy film for-
májában eljusson hozzátok, 
hogy együtt tudjátok meg-
nézni az osztályotokban a 
megemlékezésünk filmjét. 
Remélem, hogy tetszett a 
műsorunk, bízom benne, 
hogy mihamarabb együtt 
tudjuk megünnepelni neve-
zetes napjainkat! 

Október 23 

Szencziné Szilárd Gabriella 



 

Oldal  8 Csengőszó 

Hét hónap után újra kézilabda 

A csonka kézilabdás év után 
a Dorogi ESE U11-es lányai 
augusztus közepén egyéni 
edzésekkel kezdték meg a 
felkészülést a 2020/2021-es 
szezonra. A tanév elején 
mindenki egészséges volt, 
így jó erőben, vidáman foly-
tak az edzések, majd a jár-
ványhelyzetre való tekin-
tettel az Eötvös-iskola kinti 
pályáján edzettünk tovább. 
Még mindig lelkesek, kitar-
tóak voltak a lányok és a 
szülők is. 
Hét hónap után elérkezett a 
nagy nap: 2020. október 10, 
az első U11-es bajnoki for-
duló Tatán, a Güntner Aré-

nában. A 2010-es születésű 
lányoknak életük első „igazi” 
kézilabdás mérkőzésük volt, 
a szivacskézilabda után. Min-
den új volt: a pálya mérete, 
a bőr kézilabda, a teljes csa-
patlétszám és a kötelező 
3:2:1-es nyitott védekezés, 
teljes sorcserével. Izgatottan 
melegítettek a lányok az első 
mérkőzés előtt, amelyen az 
esztergomi csapat ellen ját-
szottunk. Ebben a korosz-
tályban is még a JÁTÉK sze-
retete dominál, nincs ered-
ményszámlálás, 2×20 perces 
meccsek vannak, kötelező 
sorcserével. Nagy örömömre 
sok mindent láttam kiválóan 

végrehajtva: aktív védeke-
zést-összezárásokkal, szabá-
lyos ütközésekkel, labdára 
irányuló mozdulatokkal. 
Lendületes labdafelhozatalo-
kat, magabiztos befejezés-
sel. Támadásban a nyitott 
védekezés ellen jól alkalmaz-
tuk a beállós játékot, illetve 
a gyors labdapasszoknak 
köszönhetően hamar gól-
helyzetbe kerültünk. Kapu-
saink (Jázmin és Rebeka) 
remekeltek, ügyesen védtek. 
Sajnos még a kapura lövé-
seknél a helyzetkihasználá-
sunk nem tökéletes. Sokszor 
az ellenfél kapus kezébe 
lőttük a labdát. A két csapat 

lendületes, kemény kézilab-
dát játszott. Büszke voltam a 
gyerekekre. A második 
meccsen a Komárom csapa-
tával mérkőztünk meg. Min-
denki nagyobb fokozatra 
kapcsolt, és magabiztosab-
ban, bár még nagyon sok 
technikai hibával játszott. 
Örültem, hogy élvezik a lá-
nyok a kézilabdát, és próbál-
tak csapatként együtt játsza-
ni. Ezért edzünk tovább ke-
ményen, hogy sok mindent 
megtanuljunk még ebből a 
szép sportágból, illetve, 
hogy minél kevesebb techni-
kai hibával játszunk. Gratulá-
lok a lányoknak, mert a mér-
kőzésekhez a hozzáállásuk 
kiváló volt, és a legjobb tu-
dásuk szerint játszottak. Saj-
nos a mérkőzések zárt kapu-
sak voltak, így otthonról 
szurkoltak nekünk a szülők. 
 

A csapat tagjai:  
Ardelean Henrietta, Csabai 
Dorka, Grabecz Fanni, Jáki 
Anna Tamara, Janetka Bor-
ka, Kurdi Sára, Madar Van-
da, Németh Gréta Dorina, 
Pálfi- Lánchidi Jázmin, Rajos 
Zsófia, Szax Csenge, Tóth 
Rebeka, Veres Szonja. 

Pinczés Tímea 

Megtanultunk síelni 

Régen sokat jártunk úszni, 
de a vírushelyzet miatt ezt a 
sportot lecserélték síelésre. 
Először nem nagyon tetszett 

az ötlet, de 
aztán megsze-
rettük a síe-
lést. Első alka-
lommal meg-
ismerkedtünk 
az oktatókkal, 
akik megmu-
tatták nekünk 
a sícipőket és 

a síléceket, amelyeket fel 
kellett próbálnunk. Ezután 
elkezdtünk gyakorolni a sílé-
cekkel. Megtanultunk ugra-

ni, sétálni, siklani, leguggolni 
siklás közben. Az oktatók 
csoportokba osztottak ben-
nünket: kezdő, haladó és 
királyok csoportba. Vidá-
man, sok-sok nevetés kísére-

tében telnek az órák. Na-
gyon örülünk, hogy kipróbál-
hatjuk ezt a sportot. 

Alapítva 1996-ban 
Megjelenik 620 példányban 
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