
ségformáló hatást is jelen-
tenének. Terveink szerint 
környezettudatosabban 
szervezzük majd az iskolai 
életet, a körülöttünk lévő 
élővilágot gondozva újítjuk 
meg az iskola udvarát. Amit 
persze elsősorban kívánok 
mindenkinek, az az egész-
ség, a jó munkakedv, az 
örömökkel és vidámsággal 
megélt iskolai pillanatok! 
 

Becsengetéskor talán az 
első gondolatunk az volt: 
reméljük, az idei tanév 
komoly korlátozások nél-
kül, hagyományos tanítás-
sal fog telni. Bízzunk is eb-
ben! A célok és tervek egy 
része változatlan, hiszen 
mindenki szeretné, ha 
eredményes lenne az okta-
tó munkánk, az osztályza-
tok, úgy általában az érté-
kelések szép teljesítmé-
nyekről tennének tanúbi-

zonyságot. Ugyanakkor 
minden évben megfogal-
mazunk új elvárásokat is. 
Jó lenne az előttünk álló 
hónapokban kicsit pótolni 
az elmaradt kiránduláso-
kat, osztályprogramokat! 
Lehetőséget szeretnénk 
biztosítani olyan tanórán 
kívüli események, rendez-
vények látogatására, ame-
lyek, túl a tananyaghoz 
illeszthetőségen, kellemes 
kikapcsolódást és közös-
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Rendőrségi rajzpályázat 

A Komárom-Esztergom 

Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottsága és a Ma-
gyar Közút Zrt. gyer-
mekrajz-pályázatot 
hirdetett 2021. ta-
vaszán „Így közle-
kedtek ti!” elneve-
zéssel. A pályázat 
záróeseményeként 
a legjobb alkotáso-
kat készítő óvodá-
sok és általános 

iskolások ünnepélyes kere-
tek között helyezhették fel 
nyertes rajzaikat a Magyar 

Közút járműveire. 2021. 
szeptember 21-én a doro-
gi Eötvös József Általános 

Iskolába látogatott 
el az az útellenőrző 
autó, amelynek  
oldalára felkerült 
Fekete Dóra, Kon-
rád Hajnalka (7.a) 
és Konrád Anikó 
(6.a) nyertes pálya-
műve. Gratulálunk ! 

Schieszler Anna 
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2020-ban a covid helyzet 
miatt sajnos nem jutottunk 
el a tiszafüredi táborba. A 
következő tanév végén már 
szabad volt táboroztatni, így 
nagyon vártuk, hogy újra 
feledhetetlen napokat tölt-
hessünk el azokkal a gyere-
kekkel, akik szeretik a vízi 
sportokat. Végre megérkez-
tünk, birtokba vettük a kem-
ping kis házait, udvarát, a 
Tisza-partot, ahol hat kelle-
mes, vidám és sportos nap 
állt előttünk. Megújult a 
szabadstrand, új stéget rak-

tak körbe a vízre, ami egy 
biztonságos strandot jelölt ki 
a fürdőzőknek. A napsüté-
ses, meleg időben a fürdés 
mellett kajakok, kenuk segít-

ségével a gyerekek elsajátí-
tották az evezés fortélyait. 
Az első pörgő-forgó kajakok, 
amelyek nem találták a he-
lyes iránt néhány órás gya-

korlás, helyes evezőtartás 
után már egyenesen szelték 
a Tisza-tó vizét. A felfújható 
vízicsúszda, a homokos foci-
pálya, a gokart, a melegvizes 
strand, kedvenc ételeink, 
mind-mind arra ösztönöz-
nek, hogy mi pedagógusok 
sok év elteltével is visszatér-
jünk a tiszafüredi táborba. 
Remélem, hogy 2022 nyarát 
együtt kezdhetjük azokkal, 
akik kedvet kaptak egy vi-
dám, vizes táborozáshoz! 
Várunk Titeket! 

Tiszafüredi tábor 

Túlélő Kalandtábor Parádon 

Idén, augusztus elején elő-
ször vettem részt a testvé-
remmel együtt a parádi tá-
borban. Ez a hét a túlélés 
témakörében zajlott. Az első 
utunk a Kékesre vezetett, 
ahol csodás panoráma tárult 

elénk. Miután megérkeztük 
Parádra egy kis erdei úton át 
jutottunk a táborba. Már 
vártak minket a szervezők: 
Gergő és Zoli bácsi. Elfoglal-
tuk a szállást, majd este kö-
vetkezett az éjszakai túra. 
Megismerkedtünk a tábor-
vezetőkkel, a volt diákokból 
álló animátorokkal - Lorcival, 
Mátéval, Dáviddal - akik vé-
gig kísértek bennünket. Szu-
per kezdése volt a hétnek! 
Az egész hetet zseniálisan 
megszervezték, telis-tele 

szuper programokkal. Nem 
unatkoztunk, az biztos. Több 
túraútvonalat bejártunk. A 
legkisebbek négy, a legna-
gyobb gyerekek a tizenhét 
km-es túrát teljesítették. 
Kedvenceink voltak a hét 

folyamán: az éjszakai bátor-
ságpróba, a vizes lufis röp-
labda, a pataknál felállított 
ügyességi, ”vízbe-borulós” 
kihívás. Volt még Bükkszé-
ken strandolás, karaoke-est, 
vizes-habos pályás pókfoci, 
erdőben megrendezett 
többpályás csapatverseny és 
bűvészbemutató is. A tábor-
ban a gyerekek kedvére főz-
tek, nagyon finomakat 
ettünk. A tábori büfé is kinyi-
tott délutánonként, nehogy 
nehéz pénztárcával menjünk 

haza. A hét folyamán volt 
éjjeli őrség is, ahol a tábor 
rendjére és a kincses ládára 
kellett vigyázni. Erre mindig 
volt több jelentkező is. Sike-
resen teljesítették a felada-
tot a kijelölt gyerekek. A 

tábor zárásaként minden 
csapat kapott ajándékokat. 
A tanító nénik is, akik kis 
koronát és varázspálcát kap-
tak. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat! Az biztos, hogy jövő-
re is ott leszünk! Gyertek ti 
is!  

Hosszú idő után először ve-
hettem részt ebben a tábor-
ban, mint kísérő pedagógus.  
Utoljára hetedikes korom-
ban voltam tábori lakó. Na-

gyon örültem, amikor kollé-
gám, Magdi (a gyerekeknek 
Magdi néni) meghívott en-
gem is. A városi környezet 
után hamar akklimatizálód-
tunk a Mátra szívében. Cso-
dálatos környezet, jó levegő, 
madárcsicsergés fogadott 
bennünket. Minden napunk 
jól megszervezett volt, a 
gyerekek rengeteg progra-
mon vettek részt. A szerve-
zők munkáját dicséri az is, 
hogy sokan már a hét elején 
megkérdezték, hogy: 
,,Jövőre is lesz? Ugye két 
hetet szerveznek?” Nagy 
örömünkre sok új barátság 
született kicsik és nagyok 
között egyaránt. Együtt foci-
zott, énekelt, röplabdázott a 
6 éves a 14 évessel. Ezt a hat 
napot kedves kollégáimmal 
együtt gond nélkül, jókedv-
ben töltöttük el, egymásra 
odafigyelve, jókat beszélget-
ve. Köszönöm és hálás va-
gyok, hogy együtt lehettünk! 
Köszönjük a főszervező Sza-
bó Magdi néninek, aki már 
hosszú ideje szervezi ezt a 
tábort, a kísérő pedagógus 
társaimnak: Rittling Adri 
néninek, Kovács Eszti néni-
nek és Kiss Rózsa néninek a 
segítségét! 

Bokrosné Pintér Katalin 

Szencziné Szilárd Gabriella 

Bokros Gergely 8.c 
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Első osztályosok 2021/2022 

1.b Tafferner Katinka, Bokrosné Pintér Katalin 

Binder Anett 

Bíró Liána 

Csávás Levente 

Daubner Karina 

Dolányi Richárd 

Ferenczi Tamás 

Gál Bence József 

Gréts Ákos Lajos 

Jáki Judit Éva 

Jászberényi Elizabett 

Jónás Milán 

Kara Luca Johanna 

Kárpáti Bence 

Kiss Dóra 

Kóra Dominik Martin 

Leskó Zsófia 

Linn Marcel Gábor 

Lőrincz Alex 

Marton Ádám 

Pintér Olivér 

Rotbauer Marcell 

Sebedovszki Maja 

Stefanik Hanna 

Szabó Bendegúz Viktor 

Tarnóczy Erik Tamás 

Ujvári Áron Ádám 

Virág Márk Tamás 

Virág Hanna 

Artner Kristóf 
Bárány Barbara 

Bokros Máté 
Burány Natasa Emma 

Buzás Vendel 

Endrédi Botond 
Hannig Bende 

Horváth Sára Abigél 
Jezsek Bence 

Kain Boldizsár 

Kiss Dominik András 
Kitka Liliána 
Kreitner Dóra 

Lamperth Noel 
Lung Zsófi 

Nagy Álmos Bendegúz 
Nunkovics Janka 

Ódor Boglárka 
Schmidt Benedikt 
Schmidt Dominik 

Szabó Dominik 
Szarka Dóra 

Tanka Zsófia Dorka 
Thier Mira 

Tittmann Bence 
Tóth Tekla 
Tóth Zoé 

Vágvölgyi Vajk 
Vincze Szofia Renáta 
Wencz Máté Róbert 

1.c  Nagy Mónika, Gál Judit 

1.a Kovács Eszter, Kiss Rózsa 

Barhó Csenge 
Cserey Márk 

Demény Melani Hanna 
Farkas Panna 

Fegyveres Dávid 
Für Amanda 

Haracska Máté 
Horgos Hanna Zoé 

Jenei Viktória 
Katona Boglárka 

Kelemen Balázs András 
Kelemen Bálint Gábor 

Komár Nikoletta 
Korompay Zsombor 

Kovács Nikoletta 

Mártai Dávid 
Molnár Dániel Tibor 

Nádas Dániel 
Pálinkó Balázs 
Pólyik Bence 

Putnoki Hanna 
Reizer Lili 
Sági Panna 

Schupp Elizabet 
Sterczer Noel 
Tótik Márk 

Vágvölgyi Flóra 
Varga Zsombor 

Vörös Róbert Benett 
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Bemutatkozásomat azzal 
szeretném kezdeni, hogy 
Párkányban élek. 2002-ben 
diplomáztam a Komensky 
Egyetemen Pozsonyban 
(Bratislava). Testnevelés és 
etika szakot végeztem. Pá-
lyámat a párkányi Általános 
Iskolában kezdtem. Kisko-
rom óta kézilabdáztam és 
fociztam. Sérülés miatt saj-
nos be kellett fejeznem az 
aktív sportot. Gyermekkori 
álmom vált valóra, amikor  
testneveléstanárként lehe-
tőséget kaptam a megszer-

zett tudásom átadására. 
Magyarországon 2018-tól 
kezdtem tanítani a Pilis-
szentkereszti Szlovák Nem-
zetiségi Általános Iskolában. 
Nagyon hálás vagyok a lehe-
tőségért, hogy ettől a tanév-
től (2021) az Eötvös-iskola 
tanári csapatát erősíthetem. 
Remélem, hogy munkámmal 
és megszerzett tapasztalata-
immal segíteni tudom az 
iskola működését. Mindent 
megteszek ennek érdeké-
ben. 

Szabó-Pintér Dóra Bednárová Svetlana 

Esztergomban születtem, 
Lábatlanon nőttem fel, je-
lenleg Süttőn élek férjemmel 
és három gyermekemmel. 
Óvodapedagógusi diplomát 
1999-ben Budapesten sze-
reztem, majd négy évet óvó-
nőként tevékenykedtem 
Lábatlanon.  2003-tól, a pe-
dagógia szak elvégzése után, 
tíz éven át Budapesten dol-
goztam egy Egységes Gyógy-

pedagógiai Módszertani 
Intézetben, ahol középsú-
lyos értelmi sérült gyerme-
kek gondozása, oktatása 
zajlik. Az elmúlt nyolc évben 
gyermekeimmel voltam gye-
den, gyesen, és közben bele-
vágtam a fejlesztőpedagógia 
szak elvégzésébe is. Szabad-
időmben szeretek kertész-
kedni, túrázni, néptáncolni. 
Megtisztelő számomra, hogy 
ettől a tanévtől az Eötvös 
József Általános Iskola tan-
testületének tagja lehetek, 
mint fejlesztőpedagógus. 
Igyekszem, tudásommal, 
tapasztalataimmal segíteni a 
gyermekek tanulási nehéz-
ségeinek leküzdését, és si-
kerélményekhez juttatni 
őket, hogy szívesen, ered-
ményesen tanuljanak. 

Új arcok a katedrán 

Gruik Katalin 

Alföldi lány vagyok, Szente-
sen születtem, de a férjem-
mel végül ezen a tájon, a 
pilisi Nagy-Somlyó hegyen 
kezdtünk el otthont építeni. 
Egy 19 éves lányunk és egy 
18 éves fiunk van. Ők a leg-
fontosabbak nekem. Sok 
időt töltünk együtt, imádunk 
utazni. Ha egyedül vagyok, 
legszívesebben a kertet gon-
dozom és mindfulness medi-
tációval foglalkozom.  
Az angol nyelvtanári végzett-
ségemet Angliában szerez-
tem a Cambridge/Profi-
ciency nyelvvizsgám kiegé-
szítéseként. Mellette Debre-

cenben egy tanítói, 
majd később a Vezető-
képzőben egy Humán 
menedzsment diplomát 
is átvehettem. Az első 
gyermekem születéséig 
ezen a területen, kivá-
lasztási specialistaként 
és tanácsadóként dol-
goztam egy nagy tele-
kommunikációs cég 
kutatási csoportjában. 
Már kétgyermekes 
anyuka voltam, amikor 
újra iskolapadba ültem 
és a Pázmány egyete-

men filozófiai végzettséget 
szereztem. Ezek az évek, ez 
a diplomám lett a legmegha-
tározóbb számomra.  
Az Eötvös József iskolában a 
tavalyi tanév óta részmunka-
időben segítem az angol 
tanári munkaközösséget. 
Remek és hiteles emberek-
kel van szerencsém együtt 
dolgozni. A tanítványaimmal 
való foglalkozás sok örömet 
okoz. Igyekszem minden 
diákomat arra ösztönözni, 
hogy higgyenek magukban 
és legyenek bátor felfedezők 
a tanulásban is.  

Idén már harmadszor 
vettünk részt iskolánk angol 
foglalkozásán. Nagyon örül-
tünk, hogy a nyári szünet 
után ismét együtt lehettünk, 
és gyarapíthattuk az eddigi 
angol nyelvi tudásunkat. 
Barátainkkal és tanítóinkkal, 
tanárainkkal újból találkoz-
hattunk és sokat játsz-
hattunk. Minden nap az an-
golórák után meglepetés-
programok vártak bennün-
ket, az egyik jobb volt, mint 
a másik. Első napon az önfe-
ledt játéké és az angol óráké 
volt a főszerep, délután 
fagyizással zártuk a napot. 
Második napon az angolfog-
lalkozások után a Balaya 
játszóházban voltunk, ami 
fergeteges volt, igazi gyere-
kek lehettünk. A harmadik 
napon városnéző kisvonattal 
bementünk Esztergomba. 
Elmentünk a Bazilikához, 

bementünk a Nagyboldog-
asszony és Szent Adalbert 
Főszékesegyházba (csak 
hogy a teljes nevét is tud-
juk), sőt még megnézhettük 
az Időkapszulát is fent a Pa-
norámateremben. Szenzáci-
ós volt ez az időutazás! Az 
utolsó napon elmentünk a 
Fővárosi Állat- és Növény-
kertbe, ahol kedvenceinkkel 
és különleges állatokkal is 
találkozhattunk élőben. Késő 
délután értünk vissza, utána 
következett a Pizza Party. Jó 
lett volna, ha bent alud-
hattunk volna a suliban, de 
így is nagyon jól éreztük 
magunkat! Nagyon élveztük 
az idei Ráhangolót, köszön-
jük angolból az ismétléseket, 
élményeket! Várjuk a folyta-
tását! 

Ráhangoló 

Pónya Boglárka, 
Ujvárosi Petra 3.c 
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Eplényi kirándulás 

Szeptember 22-én reggel 8 
órakor a 8.a és a 8.b osztály 
elindult Eplénybe. Sajnos az 
időjárás nagyon rossz volt, 
esett az eső, de a buszon 
nagyon jó volt a hangulat, 
beszélgettünk, zenét hall-
gattunk, énekeltünk. Az 
eplényi libegőnél egy kedves 
idegenvezető hölgy fogadott 
bennünket, aki végig velünk 
volt a kirándulás alatt. Fel-
szálltunk a libegőre, amin 
négy személy fért el. Hideg 
volt, fújt a szél, esett az eső, 
ezért nagyon jól esett a for-
ró tea, amivel fent megkínál-
tak minket. Visszaszálltunk a 
libegőre, és a hideg miatt 
már alig vártuk, hogy odaér-
jünk a buszhoz. Gabi néni és 

Balázs bácsi ekkor mondta el 
nekünk, hogy ellátogatunk a 
zirci Természettudományi 
Múzeumba. Itt különböző 
állatok csontvázát, ásványo-
kat, madarakat néztünk 
meg. A hazafelé tartó úton 
még megálltunk Kisbéren a 
Mini Magyarország Makett-
parkban, ahol az ország kü-
lönböző nevezetes épületeit 
nézhettünk meg, mint példá-
ul a visegrádi várat és a Par-
lamentet. A hazafelé úton is 
nagyon jó volt a hangulat. 
Köszönjük Gabi néninek és 
Balázs bácsinak ezt a fan-
tasztikus napot! 

Kis Barbara, 
Szórádi Csenge 8.b 

A célként kitűzött kupak-
gyűjtő szív a tanév végén 
felállításra került. A nyár 
folyamán igazán nagy meny-
nyiségű kupak gyűlt össze. 
Józsi bácsi, az iskolánk gond-

noka tíz alkalommal engedte 
le a szív tartalmát. Az ilyen 
gyűjtőegységek a beteg 
gyermekek megsegítése 
céljából jönnek létre. A mi 
iskolánk sem tesz másképp, 
elsősorban saját tanulóink-
nak és családjaiknak szeret-
nénk segíteni, de közös gyűj-
tési akciókhoz is csatlakozni 
fogunk. Köszönjük a dorogi 
polgármester úrnak, hogy 
támogatta ötletünket és 
közreműködött a szív kivite-
lezésében. 

Szintén a tavalyi tanév vé-
gén kaptuk a jó hírt, hogy a 
benyújtott pályázatunkat 
elfogadták, az 
iskolának ítél-
ték az Öko-
iskola címet. 
„Egy ökoiskola 
abban külön-
bözik egy átla-
gos iskolától, 
hogy nem csak a tanításban 
érvényesülnek a környezeti 
nevelés, a fenntarthatóság 
pedagógiájának elvei, ha-
nem az iskolai élet minden 

területén; az iskola működ-
tetése terén éppúgy, mint a 
gyerekek étkeztetése vagy a 

táborok szer-
vezése so-
rán.” Igazán 
megtisztelő 
rang ez, a 
továbbiak-
ban is igyek-
szünk fejlesz-

teni és minél magasabb 
szintre emelni az ilyen irány-
ba tett törekvéseinket.  

Óriási szíve van az iskolának Elnyertük az ÖKOISKOLA címet 

Az osztályunk szeptember 
23-án délután Lábatlanra, a 
Dunamente Ökocentrumba 
látogatott el. Izgatottan vár-
tuk ezt a napot, készültünk 
rá, hogy a tanítás után kirán-
dulni megyünk. Egy nagyon 
látványos és érdekes múze-
um fogadott bennünket. Két 
részre osztották az osztályt. 
Amíg az egyik csoportnak 
megmutatták a kiállítást, 
addig a másik csoport egy 
foglalkozáson vett részt „A 
víz drága kincs” témájában. 
Ezután cseréltünk. A kiállítá-
son sok érdekességet tud-
tunk meg lakóhelyünkről, 
környezetünkről. Nagy izgal-
makat keltett a két meghajt-
ható kerékpár, ami megmu-

tatta, hogy mennyi áramot 
állíthatunk elő nagy erőfe-
szítések árán. Hasonlóan 
élveztük a bejárható barlan-
got, és azt, hogy mindent 
megérinthettünk a kiállítá-
son. Az élményórán „vizes 
kísérleteket” láttunk, sokat 
tanultunk a víz tulajdonsága-
iról, valamint névre szóló 
kitűzőt is készítettünk. A 
program további részében 
egy túravezetői kisfilmet 
néztünk meg a mozi-
teremben. Ezután kis cso-
portokra osztottak minket, 
és önálló túravezetők le-
hettünk a Gerenday-
kertben. Emlékezetes dél-
után 
volt. Az 5.a osztály tanulói 

Kondor Anett 
Kondor Anett 
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A Nyelvek európai napjáról 
szeptember 24-én, pénteken 
emlékeztünk meg iskolánk-
ban. Német és angol nyelvű 
előadásokat  láthattunk, sőt 
még francia nyelven is fel-

csendült egy dal. A másodi-
kosoktól a nyolcadikosokig, 
az angolosoktól a németese-
kig sokan színpadra léptek 
ezen a napon. Nagyon válto-
zatos volt a program. Voltak 

osztályok, akik táncoltak, 
énekeltek, mások verseket 
és vicceket mondtak. Lát-
hattunk szórakoztató jelen-
teket is a kisdiákok előadá-
sában. Az ünnepség nagyon 

vidám hangulatban, közös 
énekléssel ért véget, a gye-
rekek és a tanárok is jó kedv-
vel kezdték ezt a napot. 

Wakeboardozás Gyömrőn 

Nyelvek Európai Napja 

Kirándulás a Gerecse Natúrparkban 

Gyömrőre utaztunk az osz-
tállyal, a kirándulásunk prog-
ramja a wakeboardozás volt. 
Nagyon izgatott voltam, és 
már nagyon vártam a kirán-
dulást, hiszen még sohasem 
próbáltam ki ezt a sportot. 
De kiváltképp boldog voltam 
azért, mert az anyukám volt 
az egyik kísérő szülő. Tud-
tam, hogy el fogja vállalni 
ezt a feladatot, mert ő na-
gyon szereti a gyerekeket. 
Eljött a nagy nap, amikor 
reggel 7:45-kor  elindult a 
buszunk az iskola elől. Már 

útközben nagyon jó volt a 
hangulat. Amikor megérkez-
tünk, két csoportra osztottak 
bennünket. Az egyik csoport 
maradt Csaba bácsival és 
Zoé anyukájával wake-
boardozni. Én voltam az 
első, aki kipróbálta ezt a 
sportot. Mielőtt elkezdtem 
volna, beöltöztettek  neo-
prén ruhába. A másik cso-
port anyukámmal elment a 
játszótérre. Mindenki jól 
érezte magát, szép élmé-
nyekkel tértünk haza. 

Sponga Bíborka 5.b 

Szeptember végén kirándul-
ni mentünk a Gerecse Natúr-
parkba. Amikor megérkez-
tünk, a túravezetőnk mesélt 
nekünk a hely történetéről 
és a szaléziakról. Utána elin-
dultunk a péliföld-
szentkereszti templomhoz, 
amelyet a szaléziak alapí-
tottak. Amikor odaértünk, 
tátva maradt a szánk. A 
templom csodálatos volt. 
Utána elmentünk kirándulni. 
Eljutottunk egy forráshoz is, 
amelynek szentelt vize volt. 
A túra után játékos feladato-

kat kaptunk, amelynek segít-
ségével átismételhettük 
mindazt, amit ezen a napon 
megtudtunk. Végül egy ját-
szótéren játszottunk. Volt ott 
mászófal, hajó, fordított ház 
és kötélpálya. 
Maradtunk volna még, de 
sajnos jött értünk a busz. 
Amikor hazaértünk, fáradtak 
voltunk, de nagyon jól érez-
tük magunkat. 

Balogh Sára 
Kovács Máté 
Mátyás Dia 

Nagy Soma 4.a 

Kovács Edvin 8.a 
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2021. szeptember 30-án 
változatos programokkal 
ünnepeltük a népmese nap-
ját iskolánkban. Nyolc óra-
kor, a becsengetés után fel-
sős tanulók látogatták meg 
az alsós osztályokat, és 
mondtak el a gyerekeknek 
egy-egy mesét. A felső tago-
zatos diákjainknak pedig 
tanáraik mesélték el ked-
venc meséjüket. A könyvtár 
előtt berendezett kiállításon 
Benedek Elek éle-
tével, könyveivel, 
valamint a magyar 
népmesék szerep-
lőivel ismerkedtek 
meg tanulóink. 
A népmese nap-
ján került sor az 
első osztályosok 
körében meghir-

detett rajzpályázat ered-
ményhirdetésére. Szintén 
ezen a napon sorsoltuk ki a 
szerencsés nyerteseket azok 
közül a vállalkozó kedvű 
diákok közül, akik helyesen 
oldották meg a könyvtár 
„mesés” keresztrejtvényeit. 
A nyertesek könyvjutalom-
ban részesültek. A nevek az 
iskola honlapján olvashatók: 
www.eotvosdorog.hu  

Schieszler Anna 

Népmese napja 

2021. október 6-án, szerdán 
az 5. c és a 4. b osztállyal 
Vértesszőlősre látogattunk a 
Közösségi Házba. Itt a klíma-
változással kapcsolatos kör-
nyezettudatos játszóházzal 
ismerkedtünk meg. Meghall-
gattuk az ezzel kapcsolatos 
előadást, majd kipróbál-
hattuk a játékokat. Volt óri-
ás puzzle Magyarország vé-
dett állatairól, memóriajáték 
madarakról, sokféle kvíz, 
társasjáték és még nagyon 

sok minden. Amikor végez-
tünk a játékokkal, megnéz-
tük a vértesszőlősi tájházat, 
ami nagyon érdekes volt, 
hiszen betekintést nyertünk 
a régi emberek életébe. 
Mindezek után elmentünk 
megnézni az előember 
(Samu) maradványait. Na-
gyon jól éreztük magunkat 
és örülünk, hogy részt ve-
hettünk ezen a tartalmas 
napon. 
 

A diáktanács alakuló ülése 

2021. szeptember 15-én 
tartottuk az év eleji alakuló 
diákönkormányzati ülésün-
ket. A felsős osztályok titká-
raival és helyetteseikkel át-
beszéltük az éves program-
tervet. Kiemeltük azokat az 
eseményeket, ahol igénybe 
vehető a tanulók segítsége. 
Ebben a tanévben is fontos-
nak tartjuk, hogy a tanulók 
jelezzék felénk az esetleges 
észrevételeiket. Szívesen 
fogadunk praktikus, megva-
lósítható ötleteket, amellyel 
színesebbé tehetjük iskolánk 
életét. Második napirendi 
pontban megválasztottuk a 
diáktanács elnökét és he-
lyettesét. A szoros verseny-
ben a legtöbb szavazatot 
Konrád Hajnalka 8.a osztá-
lyos tanuló kapta, így ő nyer-

te el diákelnöki tisztet. Az 
elnökhelyettes Süveges Pan-
na 7.c osztályos tanuló lett. 

Mindannyian azt kívánjuk, 
hogy az előző tanévekkel 
ellentétben zökkenőmente-
sen bonyolíthassuk le a ter-
vezett programokat. 

Balogh Balázs 

1848-49-ben forradalom és 
szabadságharc tört ki Ma-
gyarországon, amely a kez-
deti sikerek után elbukott. 
Ferenc József osztrák császár 
mindenképpen intő példát 
akart mutatni a szabadság-

harc vezetőinek megbünte-
tésével. A megtorlás teljha-
talmú ura Haynau táborszer-
nagy volt. 1849. október 6-

án Aradon kivégezték a 

szabadságharc 13 honvédtá-
bornokát, valamint Pesten 
gróf Batthyány Lajost, az 
első felelős magyar kormány 
miniszterelnökét. Minden 
évben megemlékezünk az 
aradi vértanúkról. Idén a 8. a 
osztály előadásában idéztük 
fel a tábornokok emlékét. 
Mécsesek meggyújtásával és 
a vértanúk utolsó gondolata-
inak felidézésével emlékez-
tünk bátorságukra, áldozat-
vállalásukra. Ezt követően 
Vig Attila igazgató úr és a 
diákönkormányzat tagjai 
megkoszorúzták a szabad-
ságharc iskola előtti emlék-
művét. 
 

1849. október 6. 

Kornokovics Attila 

Vértesszőlősi kirándulás 

Jurácsik Lotti 7. c 
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Sapri-Dorog Futófesztivál 2021 

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 

A hagyományokhoz híven  
először az óvodásoké volt a 
főszerep a Sapri-Dorog Futó-
fesztivál idei versenynapján, 
2021. szeptember 18-án. 
Ezután következtek az első 
és a második osztályosok, 
akiknek 800 méteres távot 
kellett teljesíteniük. Harma-
dik osztálytól nyolcadik osz-
tályig már hosszabb távon, 
1500 méteren indultak a 
gyerekek. Minden résztvevő 
egyedi tervezésű pólót, üdí-
tőt, müzliszeletet és okleve-
let kapott. Iskolánk tanulói a 
futóversenyen az alábbi he-
lyezéseket érték el: 
1. osztályosok  
Fiúk 
1.hely: Vágvölgyi Vajk  1.c 
Lányok 
1.hely: Leskó Zsófia 1.b 
2. osztályosok  
Fiúk 
1.hely: Kornokovics Benett 2.c 
Lányok 
1.hely: Márton Csenge 2.a 
3.hely: Salik Zora 2.b 
3. osztályosok  
Lányok 
1.hely: Vágvölgyi Dalma3.c 
2.hely:  Pónya Boglárka 3.c 
3.hely: Kövesdi Flóra 3.a 

4. osztályosok  
Fiúk 
1.hely: Tóth Martin 4.b 
2.hely: Tóth Ákos 4.b 
3.hely: Kiss Zsombor 4.b 

Lányok 
2.hely: Szórád Hanna 4.a 
5-6. osztályosok 
Fiúk 
1.hely: Papp Milán 5.a 
2.hely: Gremsberger Brúnó 5.a 
Lányok 
1.hely: Janetka Borka 6.a 
2.hely: Csibra Lara 6.a 
7-8. osztályosok 
Fiúk 
1. hely: Biró Dávid 8.c 
2. hely: Farkas Botond 7.a 
3.hely: Kreitner Zsombor 7.c 
Gratulálunk minden résztve-
vőnek! 

Nagyon örültem, hogy idén 
szeptemberben meg lett 
tartva a Sarpi-Dorog Futó-
fesztivál.  Sajnos tavaly el-
maradt a koronavírus jár-
vány miatt. Izgatottan vár-
tam ezt a napot, és amikor a 
rajtnál álltam, elkezdtem 
még jobban izgulni. Boldog 
voltam, hogy elsőként ér-
tem célba. Nagyon jó érzés 
volt, hogy a dobogón áll-
hattam, és nyakamba ve-
hettem az aranyérmet. A 
futóverseny minden pillana-
tát élveztem. Remélem, 
jövőre is rajthoz állhatok! Janetka Borka 6.a 

Schieszler Anna 

Szeptember 18-án részt  
vettünk a „MOTOROSOK IS 
LEHETNEK ANGYALOK” jóté-
konysági motoros találko-
zón. Egy jó cél érdekében 
rengeteg motoros gyűlt 
össze Esztergomban, akik 
adományaikkal segítették a 
Vaszary Kolos Kórházat, 
hogy az ott dolgozó orvosok 
és ápolónők munkája köny-
nyebb legyen. Az idén fel-
kértek minket, hogy megle-
petésként énekeljük el a 
Legyetek jók, ha tudtok cí-

mű dalt. Húsz lelkes felső 
tagozatos tanulóval és né-
hány segítőkész, vállalkozó 
kedvű szülővel, akik szintén 
beálltak énekelni, nagy izga-
lommal vártuk a motorosok 
érkezését a Duna-parton. 
„Libabőrös” érzés volt, mi-
kor megérkeztek és előttünk 
túráztatták a motorokat. 
Izgalmas, egész életre szóló 
élményt kaptunk ezen a 
szép délutánon. 

A Motorosok is lehetnek Angyalok 

Szencziné Szilárd Gabriella 


