
fókuszált, egy ideális ott-
hon-, családképet kért 
bemutatni. Fontos szem-

pont volt, hogy a minőségi 
időtöltésről, boldogságról, 
melegségről, harmóniáról 
szóljon az alkotás - vagyis, 
hogy azt mutassák be a 
gyerekek, hogy mi törté-
nik, amikor együtt vannak 
szüleikkel. A rangos pályá-
zaton komoly sikert ért el 

mind az alsós szakkör, 
mint az Eötvös Alko-
tókör. Az alsó tagoza-
tosok kategóriájában 
első helyezést ért el 
Németh Hanna Bar-
bara, második díjas 
lett Vágvölgyi Dóra, 
harmadik helyezett 
pedig Jagudits Lili 
(felkészítő tanár: Sza-
bó Márta). A felsősök 

között Németh Hanna első, 
Limpár Sebestyén máso-
dik helyezett lett. Gratulá-
lunk! 

2021-22-es tanév eddig 
eltelt része nem a pályáza-
tok ideje volt. A járvány 
továbbra is akadályozta a 
munkát, kevés pályázat ke-
rült meghirdetésre, a meg-
hirdetettek ünnepélyes díj-
átadója legtöbbször elma-
radt. Alkotókörünk és szak-
köröseink ennek ellenére 
töretlen lelkesedéssel indul-
tak azokon a pályázatokon, 
amelyeken a tagok bizonyít-
hatták tehetségüket.  
A tatai Talentum Angol-
Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Művé-
szeti Szakgimnázium ismét 
meghirdette Közép-Dunán-
túli Regionális Képzőművé-
szeti Pályázatát „Mi a cso-
da?!” címmel.  A november 
végi beküldési határidő után 
a díjak átadásának tervezett 
időpontja december 10-én, 
pénteken lett volna. Legna-
gyobb sajnálatunkra a 
beérkezett alkotások-
ból rendezendő kiállí-
tás megnyitója, és a 
díjátadás a járvány-
helyzet miatt nem 
kerülhetett megren-
dezésre. A pályázaton 
mind az alsó tagozatos 
szakkörösök (szakkör-
vezető Szabó Márta), 
mind az Eötvös Alko-
tókör tagjai kiemelkedően 
szerepeltek. A negyedik 
osztályosok között 2. helye-
zett lett Mihucza Gréta, 3. 
helyezést ért el Fincza Seila 

Szofi. A felsősöknél ötödike-
sek között első lett Nógrádi 
Aisa, Pásztor Zoé pedig har-
madik helyezést ért el. A hato-
dikosok kategóriájában szintén 
harmadik helyezést ért el Kon-
rád Anikó, a győztes ebben a 
kategóriában Tarnóczy Boglár-
ka lett. Szépen szerepeltek a 
hetedikes és a nyolcadikos 
alkotókörösök is. Az előbbi 
kategóriában az élmezőnyt az 
eötvösös alkotók adták Limpár 
Sebestyén első, Kovács Liliána 
második helyezésével. A nyol-
cadikos kategória győztese 
pedig Fekete Dóra lett. Külön 
szeretnék gratulálni hajdani 
tanítványunknak, az Eötvös 
Alkotókör régi tagjának Szabó 
Dorkának, aki a 12. évfolyam 
kategóriájában lett első helye-
zett. Büszkék vagyunk rá   és 
jelenlegi szakköröseinkre is! 
Szintén decemberben érkezett 
a Corvinus Egyetem a NoBad-

Kid nonprofit szervezettel 
együttműködve CHILDSIDE 
címmel meghirdetett kreatív 
pályázata, amely a családta-
gokkal eltöltött közös időre 
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Október 23. 

Az idén is a 7. évfolyam fel-
adata volt az október 23-ai 
megemlékezés. Sokat készül-
tünk a nagy napra, a legtöb-
ben most szerepeltünk elő-
ször az egész iskola előtt. A 
felkészülés során nagy volt a 
zűrzavar, mert sokan hiá-

nyoztak, betegek voltak, de 
végül ezt a problémát is 
megoldottuk. Elérkezett a 
nagy nap! Felvonultunk a 
színpadra és elkezdődött az 
előadás. A kicsik is fegyelme-
zetten figyelték a műsort. 
Beleadtunk mindent, hogy 

az előadás mindenki számá-
ra élvezetes legyen. Most 
nem mi figyeltünk másokat, 
hanem minket figyeltek. 
Volt, hogy elbizonytalanod-
tunk, de kisegítettük egy-
mást. Úgy gondoljuk, hogy 
végül az előadás jól sikerült. 

Mindenki átérezte ennek a 
napnak a fontosságát. Kö-
szönjük Bartl Zoli bácsinak a 
szereplést, Péter bácsinak a 
díszletet, Rita néninek, Judit 
néninek és Timi néninek a 
felkészítést! 

7.a osztály 

Október 18-án lehetőségünk 
adódott ellátogatni az Or-
szágházba. Egy izgalmas tár-
latvezetésen vettünk részt, 
amely során bejártuk a leg-
szebb helyiségeket.  
A belépőjegy megváltása 
után a Látogatóközpontból 
indultunk el. Igaz a forgóajtó 

sokszor kifogott rajtunk, de 
aztán ami elénk tárult, min-
den képzeletünket felülmúl-
ta. Az Országházban találha-
tó 28 lépcsőház közül a dí-
szesen aranyozott XVII-es 
városi lépcsőházon keresztül 
vezetett a séta a fő emeletig, 
ahonnan szép kilátás nyílt a 

Kossuth térre, a nemzet fő-
terére. Sajnos a főrendiházi 
ülésterembe nem tudtunk 
bemenni, mert javában tar-
tott az országgyűlés, de szá-
mos képviselővel, miniszter-
rel összetalálkozhattunk a 
folyosón. Ezután a főrendi-
házi társalgó terembe érkez-
tünk. A pécsi Zsolnay porce-
lángyárban készült, a maga 
korában újításnak számító 
különleges anyagú pirogránit 
szobrok régi magyar népcso-
portoknak és mesterségek-
nek állítanak emléket. A te-
rem ékessége Európa legna-
gyobb kézi csomózású sző-
nyege, amely türkiz színben 
pompázik a lábunk alatt. 
Utunk innen a Ház mértani 
és Magyarország szimbolikus 
középpontjába, a kupola-
csarnokba vezetett. Itt őrzik 
ugyanis 2000. január 1. óta a 
magyar Szent Koronát és a 
koronázási jelvényeket, Eu-
rópa egyik legrégibb koroná-
zási együttesét, amelyre a 
nap 24 órájában honvéd 

koronaőrök vigyáznak. Volt 
szerencsénk pont szemtanúi 
lenni az őrségváltásnak, 
amely egy fantasztikus él-
mény volt. Az országházi 
látogatást az épület másik 
ékkövének tartott helyisége, 
a díszlépcsőház megtekinté-
se követte. A teret uraló, 
vörös színű szőnyeggel borí-
tott, 96 fokból álló lépcsősor 
a főbejárattól a kupolacsar-
nokig vezet. Két nagyobb és 
egy kisebb falfestmény te-
kinthető meg a főlépcsőház 
mennyezetén, amelyek Lotz 
Károly festőművész munkái. 
A látogatásunkat egy kiállítás 
megtekintésével zártuk, ahol 
Magyarország történelméről 
és a Zsolnay-kerámiákról 
tudtunk meg még többet. 
Köszönjük szépen ezt a lehe-
tőséget a szervezőknek, na-
gyon jól éreztük magunkat, 
felejthetetlen élményben 
volt részünk! 

Az Országházban járt a 3.c osztály 

Simon Viktória 
Kele-Fodor Cinka 3.c 
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Halloween buli az 1.a osztályban Bolyai csapatverseny 

Az 1.a osztály tanulói láza-
san készülődtek az október 
22-én megtartott első isko-
lás bulijukra, halloweenre. 
Az utolsó óra után nekifog-
tak az álarcok elkészítésé-
nek, rémesnél-rémesebb 
maszkok kerültek ki a szor-
gos gyerekek kezei közül. 
Miután ezzel végeztek, meg-
kezdődött a tereprendezés 
és a játék. Székfoglalóval 
melegítettünk be, majd a 
hangulat a tetőfokára há-

gott, amikor a gumicukorevő 
verseny és az almahorgászat 
következett. A tic-tac fújó 
verseny után megkezdődött 
a nasik és az innivalók kiosz-
tása. Az idő gyorsan eltelt, 
majdnem el is felejtettek 
hazamenni. Volt nagy meg-
lepetés, mikor négy óra után 
pár perccel elhagyta az isko-
lát a boszorkányok, szelle-
mek, zombik, vámpírok és 
tökfejek kis csapata!  

Kovács Eszter 

Iskolánk tanulói ebben az 
évben is megmérettették 
tudásukat a Bolyai Matema-
tika Csapatversenyen és a 
Bolyai Anyanyelvi Csapat-
versenyen egyaránt. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan 4 
fős csoportok mérték össze 
tudásukat minden évfolya-
mon. Mivel a két verseny 
eltérő időpontban kerül 
megrendezésre, előfordul, 
hogy egy tanuló matemati-
kából és anyanyelvből is 
kipróbálja magát. Idén új-
donságnak számított, hogy a 
körzeti („helyi”) fordulót 
minden csapat a saját isko-
lájában írta meg. Nagy hang-
súlyt fektettünk a verseny 
előírásoknak megfelelő, 
pontos lebonyolítására, és a 

sportszerű, szabályos ver-
senyzés biztosítására. Az 
anyanyelvi versenyre no- 
vember 12-én, pénteken 
délután került sor, és 7 csa-
pat, azaz 28 eötvösös tanuló 
vett rajta részt. Gratulálunk, 
minden tanulónak, hiszen 
legjobb tudásuknak megfe-
lelően versenyeztek, és ösz-
szességében szép eredmé-
nyeket értek el. A 6. c osz-
tály csapata (Árkosi Viktó-
ria, Kain Adrián, Nagy Esz-
ter, Németh Gréta Dorina), 
igen előkelő, 4. helyezést ért 
el a megyei összesítésben, 
így bejutva az első 10 díja-
zott csapat közé, öregbí-
tették iskolánk jó hírnevét. 
Gratulálunk teljesítményük-
höz! 

Kornokovics Attila 

Az Eötvös Galéria azzal a 
céllal jött létre, hogy a kor-
társ képzőművészet alkotóit, 
alkotásaikat közelebb hozza 
az iskolában tanuló gyere-
kekhez, eredeti alkotásokon 
keresztül lássák, tanulják a 
kifejezési lehetőségek, tech-
nikák széles spektrumát. 
Sajnos az elmúlt időszak 
jelentősen korlátozta a kiállí-
tási lehetőségeinket, így 
különösen nagy öröm volt, 
hogy Dorogon sem ismeret-
len bajóti/nyergesi képző-
művész, Ferenczi Gábor 
rendkívül összetett gondola-
tokat tartalmazó tematikus 

kiállításával, ami a Kihajtás/
Behajtás címet viseli, 2021. 
novemberében újraindít-
hattuk galériánkat. Sajnos a 
megnyitóra 
rányomta a 
bélyegét a 
járvány okoz-
ta félelem és 
a korlátozá-
sok, így vi-
szonylag 
szűk körben 
hallgathattuk meg Ughy Ta-
másné Végh Zsuzsa (ének, 
furulya) gyönyörű előadását, 
illetve Sopotnik Zoltán József 
Attila-díjas költő rendhagyó, 

online bejelentkezéssel tör-
ténő megnyitóbeszédét. Az 
ő gondolaiból idéznék: „A 
Ferenczi-birkák őrzik a falut, 

a bajóti 
dombot, őr-
zik Istent, 
mert miért 
pont Istent 
ne őriznék, 
meg persze 
a temetőt, 
nem csak a 

földit, a szíriuszit is, őrzik az 
álmokat, az esőt, a vihart, a 
létezést, a kisházat meg a 
nagy hazát, kiváltképp a 
templomot meg a szenteket, 

mert az emberek nem annyi-
ra szentek, a birkák sokkal 
szentebbek az embereknél, 
ezek a birkák meg pláne, 
akkor is, ha nem látszik raj-
tuk, de az embereken se lát-
szik, nagyon nem, de a birka-
emberek azok más eset (az 
emberbirkák, azok nem), 
sokkal közelebb vannak az 
éghez, és jazzhez, meg a 
házhoz, hazához, és a világ-
mindenséghez is.” 
A kiállítás a tervezettek sze-
rinti december végi zárását 
január végéig meghosszab-
bítjuk.  

Egy kiállítás margójára 

(kOpE) 
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A pályaorientációs napon 
osztályunk ellátogatott a 
Gyöngyszem Optikába. 
Megismerkedtünk a látsze- 
rész szakma rejtelmeivel és 
kipróbálhattuk a látáséles-
ségvizsgálót is. Sok új dolgot 
tanultunk meg ezen a na-
pon. Köszönjük.  

A látszerész szakma rejtelmei 

Pályaválasztási nap 

7.a osztály 

 

Kiss Rebeka  
Deák Gábor 8.a 5.c osztály 

November 17-én, egy szer-
dai tanítás nélküli munkana-
pon az osztállyal Kesztölcre, 
a Velmo tanyára mentünk. 
Rengeteg érdekes dolgot 
tudhattunk meg a termések-
ről, és az ottani munkálatok-
ról. Például hogyan fejnek 
tejet a tehenekből. Sokat 
tanulhattunk az ottani élet-
ről is, hogy hánykor kelnek, 
s hánykor állnak neki dol-
gozni. Sok-sok élményben 

volt részünk, melyet nagyon 
élveztünk. A tanya megte-
kintését követően kaptunk 
még egy kis időt, hogy kör-
benézzünk. Majd a végén 
mindenki megkóstolhatta 
azokat a sajtokat, melyeket 
a tanyán készítettek, és utá-
na joghurtot is kaptunk. 
Összességében nagyon él-
ménydús és érdekes volt az 
egész nap.  

Élet a Velmo tanyán 

A pályaorientációs napon a 
8.a és 8.b osztállyal elsőként 
a Rajos Kft. szikvíz üzemét 
látogattuk meg. A telephe-
lyen sok mindent tudtunk 
meg a szódavíz készítésével 
kapcsolatban. Az üzemben 
elmondták, hogyan készítik a 
buborékos vizet, megismer-
hettük a palackozás különbö-
ző módjait is. A cég vezetője 
a látogatás végén vicces, 
játékos feladattal készült 
nekünk. Szódavizes palac-
kokkal kellett célba lőni, ami 
nagy kihívás elé állította a 
próbálkozókat.  

Az osztályok ezután két cso-
portba rendeződtek. A lá-
nyok az N2 Stúdió szépség-
szalont látogatták meg. Itt 
több izgalmas szakmát is 
megismertünk. Bepillantást 
nyerhettünk a kozmetikus, a 
fodrász, a tetováló és a kör-
mös munkájába is. Kipróbál-
hattuk a halpedikűrt, amit 
nagyon élveztünk.  

A fiúkkal a Provill-Ker Kft. 
villamossági üzletét láto-
gattuk meg. Megnézhettük, 
hogy milyen feladatokat lát 
el egy szakboltban dolgozó 
eladó. Megmutatták, hogy 
hol találhatók a villanyszere-
léshez szükséges alkatrészek, 
és ezeknek mi a szerepe a 
mindennapi háztartásban. 
Összességében szuper napot 
töltöttünk el az osztállyal. 

A szépségszalontól a  
villamossági üzletig 
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A pályaválasztási napon a 
6.a osztály az esztergomi 
Neuzer Kerékpár Kft.  gyárá-
ba látogatott el.  
Egy kedves hölgy fogadott és 
vezetett minket körbe a rak-
táraktól az összeszerelő rész-
legig. Megmutatta, hogyan 
lesz egy szürke vasból gyö-
nyörű színes váz, hogyan 
készül a biciklikerék, milyen 
technikával helyezik fel a 
milliméternél vékonyabb 
matricákat. Túravezetőnk 

mesélt a gyárról, a kerékpár-
készítés folyamatairól. Mind-
annyian érdeklődve figyeltük 
őt és az ott dolgozókat. Ilyen 
élményben még nem volt 
részünk. A gyárlátogatás 
közben még a kérdéseinkre 
is választ kaphattunk.  
Az ottlétünk végén ice teával 
láttak minket vendégül. Azt 
hiszem mindannyian jól 
éreztük magunkat és élmé-
nyekkel gazdagon tértünk 
haza. 

Gyárlátogatás a Neuzer Kft.-nél 

Nyilas Nóra 6.a 

6.c osztály 

Szeptember 17-én, a pálya-
választást segítő napon osz-
tályunk a Rajos Kft. szikvíz-
készítő üzemébe látogatott 
el. Rajos Dóra, a Kft. igazga-
tója fogadott minket, aki a 
szóda és annak készítésének 
múltjáról mesélt, miközben 
a vállalkozás kezdetét és a 
Rajos családot is megismer-
hettük. Érdekesség, hogy 
Dóra már a harmadik gene-
ráció, aki folytatja nagypa-
pája és apukája munkáját. A 
bevezetés után elindultunk 
az üzemlátogatásra. Az elő-
készítőben a műanyag flako-
nok és üvegek tisztítása, 
újracímkézése történik.  A 
szódakészítő részlegre érve 

megtudhattuk, hogyan is 
készül a málnaszörp testvé-
re, a „szóda”. Sok érdekes-
séget hallhattunk Dóra elő-
adásában, és kedvet is kap-
tunk, hogy kipróbáljuk a 
gépeket, de sajnos az előírá-
sok ezt nem engedték meg. 
A raktárban a sok göngyöleg 
fölött megláttunk egy kaja-
kot és egy csónakot. Meg is 
kérdeztük, hogy azok miért 
vannak ott, mire azt a vá-
laszt kaptuk, hogy ha kifoly-
na az összes szóda, legyen 
mivel kimenekülni… Persze 
ez csak vicc volt. A követke-
ző állomáson megismertük a 
régi szódásüvegeket, amiket 
még lovaskocsin szállítottak 

ki , és a darabokra szedett 
alkatrészeket. Ami ezután 
történt, a nap fénypontja 
volt. Céltáblára lőhettünk a 
szódásflakonokkal. Véget 
nem érő „tüze-
lésbe” kezdtünk, 
de sajnos, mint 
mindennek, ennek 
is vége lett. Búcsú-
zóul Túró Rudit 
ettünk, és kékmál-
na szörpöt ittunk. 
Hogy emlék is ma-
radjon, 3D-s matri-
cát is kaptunk. 
Osztálytársaim 
nevében bátran 
írhatom, emléke-
zetes marad ez a 

nap! Köszönjük a Rajos Kft.-
nek és Dórának ezt a remek 
délelőttöt! 

A szódakészítés rejtelmei a Rajos Szikvíz Kft.-nél 

8.c Grósz 

Rajos Zsófia 5.a 

November 17-én a pályaori-
entációs nap keretében 
osztályunk a fővárosi Víg-
színházba látogatott el. Ám 
aki azt gondolja, hogy egy 
színdarabot néztünk meg, 
az bizony téved, ugyanis 
ezúttal a kulisszák mögé 
tekintettünk be. Egy ott 
dolgozó drámapedagógus, 
Jusztina néni vezetett körbe 
minket. Bemutatta a színpa-
dot, a forgószínpadot, a 
zsinórpadlást, a díszleteket, 
a kellékeket, és szinte min-
dent, ami a színfalak mögött 
található. Még a színészek 
öltözőibe és a rendezői VIP 
páholyba is bekukkant-

hattunk. Közben megtud-
tuk, hogyan is készül el egy 
színdarab, és a művészeken 
kívül milyen sokan dolgoz-
nak a színházban, kinek mi a 
feladata. A kulisszajárást 
drámapedagógiai foglako-
zás követte, ahol csapatépí-
tő játékokon keresztül meg-
tanultunk egymásra figyelni, 
együttműködni. E tartalmas 
program után jól esett be-
térni egy közeli gyorsétte-
rembe, ahol mindenki ked-
vére csillapíthatta éhségét 
MCDonald’s finomságaival. 
Hasznos volt ez a nap, min-
den pillanatát élveztük. Kö-
szönjük! 

Kulisszatitkok a Vígszínházban 

Pályaválasztási nap 
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Az Iskolai Könyvtárak Nem-
zetközi Hónapja alkalmából 
meghirdetett könyvjelzőké-
szítéshez iskolánk az idei 
tanévben is csatlakozott.  
Izgatottan vártuk, kik lesznek 
a partnereink. A másodiko-
sok (2.a, 2.b, 2.c) Portugália 
négy különböző iskolájába 
küldték az általuk készített 
szebbnél szebb könyvjelző-
ket. A harmadikosok (3.b, 
3.c) partnerei Oroszország 
ázsiai részén, Jakutföldön 
élnek. A negyedikesek (4.b) 
ajándékát pedig Horvátor-
szágban, egy tengerparti 
településen várják az iskolás 

gyerekek. Az új év beköszön-
tével több partnertől is meg-
érkeztek hozzánk a könyvjel-
zők. Két portugál iskola kül-
dött nagyon ötletes, szép 
könyvjelzőket a városukat 
ábrázoló képeslap kíséreté-
ben. A Horvátországból érke-
zett boríték pedig nem csak a 
könyvjelzőket rejtette, ha-
nem édességeket, valamint 
egy horvát nemzeti zászlót is.  
Ezúton is szeretném megkö-
szönni a programban részt-
vevő gyerekek és pedagógu-
sok lelkes munkáját! 

Nemzetközi könyvjelzőcsere  
program 

Schieszler Anna 

Osztályunk egy tartalmas 
délelőttöt tölthetett el Gu-
rin Eszter mediátorral. A 
téma a konfliktuskezelés és 
az érzékenyítés volt. 
Sokat játszottunk, beszél-
gettünk. A szoborjáték so-
rán különböző érzelmeket 
jelenítettünk meg. Az osz-
tálytársak között próbál-
tunk  hasonlóságokat keres-
ni a hétköznapi életünkből, 
és  kiderült, hogy sok terü-
leten mennyire hasonlítunk 
egymásra. Az egyik leghasz-
nosabb feladat egy kártya-
játék volt, ahol ki kellett 
találnunk, mi történhetett a 
képen, hogy vannak a sze-

replők, ki hogyan tudná 
megoldani a helyzetet. A 
foglalkozás végén plakáto-
kat készítettünk az alábbi 
viselkedési szabályokhoz: 
1. Mindenkit befogadunk az 
osztályba. 
2. Elmondjuk, amit érzünk. 
3. Nem bántjuk egymást. 
4. Megvédjük azt, akit bán-
tanak. 
5. Szólunk, ha valakit bánta-
nak. 
Nagyon jól éreztük magun-
kat, igazán izgalmas és 
hasznos volt ez a foglalko-
zás. Köszönjük szépen! 

December elején egy remek, 
színvonalas előadásban volt 
részünk a tatabányai szín-
házban. Noha mi, tanító 
nénik nem ezt a darabot 
választottuk volna a harma-
dikosainknak, tanulóink így 
írtak róla : 
- A színdarab árva gyerekek-
ről szólt. Elég rossz sorsuk 
volt akkor. Mégis sokat éne-
keltek, táncoltak benne. 
Nagyon tetszett. 
- Ma már el sem tudjuk kép-
zelni, hogy harcoltak, loptak 
vízért és élelemért. 
- Nekem tetszett az előadás, 
de sok volt benne a szomorú 
rész. A végén minden jóra 
fordult. 
- Az is jó volt, hogy a gyere-
kek csapatba verődve pró-

báltak segíteni egymáson, 
hogy túléljék a háborút. 
- Sajnáltam Kuksit, amikor 
elveszítette a szüleit. 
- A háborús jelenetek tet-
szettek, szerencsére mi nem 
tudtuk eddig, milyen volt az. 
Ijesztő volt a bombázás. 
- Az is nagy élmény volt, 
ahogy a színpadon a díszle-
tek forogtak, így váltakozott 
a helyszín. Kivetítéssel tették 
még élethűbbé a hátteret. 
- Kedvenc szereplőm Kuksi 
volt. Kár, hogy halálosan 
megsebesült. 
- Megdöbbentünk azon, 
hogy a gyerekek akartak 
felnőttek felett ítélkezni. 
Tetszett Hosszú, a csapatka-
pitány, ahogy rendet tett a 
többiek között. 

- Meglepődtem, amikor ki-
derült, hogy Suhanc egy fiú-
nak öltözött lány. 
- A katonák még a nézőtérre 
is bejöttek. Ők üldözték az 
árva, éhező csapatot. A vé-
gén a lelkiismeretükre, szí-
vükre hallgatva megtagadták 
a parancsot. 

- Szerencséjük volt a fiúknak, 
hogy rátaláltak egy zenészre, 
aki befogadta őket, így meg-
menekültek. 
- Már sötétben buszoztunk 
hazafele. Én még így nem 
utaztam buszon. Remélem, 
máskor is megyünk. 

Valahol Európában… 

3.a osztály 

Konfliktuskezelés és érzékenyítés 

3.c osztály 
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Nálunk járt a Mikulás 

Az 5.a osztály tanulói az ad-
venti időszak üzenetéhez 
kapcsolódva önzetlen kezde-
ményezést indítottak osztá-
lyukban. Ajándékgyűjtésbe 
kezdtek, melynek célja, hogy 
néhány gyermektársuk szá-
mára szebbé, kedvesebbé 
tegyék a karácsonyi ünnepe-
ket.  Mindenki végiggondol-
ta, hogy otthoni játékai közül 
mire nincsen már szüksége, 
viszont elajándékozásával 
örömet szerezhet másoknak. 
Az így felajánlott játékokat, 
könyveket decemberben 
összegyűjtöttük az osztály-

ban, majd „cipősdoboz aján-
dékok” formájában továbbí-
tottuk a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat dorogi munka-
társai felé. A szülők segítség-
ének köszönhetően tartós 
élelmiszerek felajánlásával is 
sikerült hozzájárulnunk má-
sok megsegítéséhez. 

Idén december 6-án csak a 
legkisebbekhez kopogtatott 
be a Mikulás az ajándékai-
val. A felsőbb osztályokban 
a járvány miatt a Mikulás-
bulik ugyan elmaradtak, de 
az ajándékozás örömét kis- 
és nagyobb diákjaink egy-
aránt átélhették. 

Erős Emili 6.a 

Jobb adni, mint kapni 

5.a osztály 

Cirkuszi élmények 

December 9-én iskolánk 6. 
évfolyama a Lázár Ervin 
Program keretében cirkuszi 
előadáson vehetett részt. A 
harmadik óra után indul-
tunk autóbusszal Budapest-
re, a Fővárosi Nagycirkusz-
ba. Mivel korábban érkez-
tünk, még egy sétát tettünk 
a Hősök terén. Az előadáson 
rendkívül érdekfeszítő pro-
dukciókat láthattunk, min-
denki megtalálta a számá-
ra legizgalmasabbat. A 
teljesség igénye nélkül a 
következő előadókat te-
kintettük meg: légtor-
nászt, kutyaidomárt, 
zsonglőrt, trambulinos 
akrobatákat, biciklis akro-
batákat. Nekem legjobban 
az a pillanat tetszett, ami-
kor az akrobata fent a 
levegőben tornázott. Jó 
volt látni, hogy milyen 

magabiztos az ilyen magas, 
veszélyes helyen. A színvo-
nalas előadás egy órás volt. 
A hazaút igen izgalmasra 
sikeredett, mert sokáig du-
góban ültünk az idei első 
hóesés miatt, így bő 4 órás 
utazás után értünk haza. 
Köszönjük a türelmet taná-
rainknak, az iskolának pedig 
a lehetőséget! 

Esztergomi születésű va-
gyok és Esztergom-
Kertvárosban nőttem fel.  
Párommal és kétéves kis-
lányommal, reményeink 
szerint Esztergom-
Szamárhegyen készülő 
házunkba fogunk költözni 
rövid időn belül. Általános 
iskolai tapasztalataim, 
tanáraim munkássága 
inspirált a továbbtanulás-
kor. 1997-ben csak fakul-
tációként jelent meg akkori 
nevén számítástechnika. Úgy 
döntöttem, egy budapesti 
iskolában, a Kalmár László 
Számítástechnikai Szakkö-
zépiskolában folytatom ta-
nulmányaim, ahol sokrétű 
informatikaoktatás zajlott. 
Érettségi után tovább élt 
bennem a tanári pálya és az 
informatika szeretete, már 
csak szakpárt kellett hozzá 
választanom. Az ELTE fizika-
számítástechnika szakára 
nyertem felvételt. Három év 
után úgy gondoltam, inkább 
alsós tanító szeretnék lenni. 
Így az esztergomi főiskolán 
szereztem tanító diplomát 
informatika-testnevelés mű-
veltség-területen 2009-ben. 
A sport is mindig közel állt 
hozzám, leginkább a saját 

testsúlyú edzések, jóga, 
zumba, salsa tánc. Később az 
ELTE Informatika Karán elvé-
geztem egy informatika ta-
nári kiegészítő képzést.  Né-
hány év tanítás után (Tinnye, 
DOKI Petőfi) kaptam egy 
lehetőséget, és a verseny-
szférában helyezkedtem el. 
Kislányom érkezése és két-
éves kora átértékelte az ad-
digi jövőképem, és arra ju-
tottam, 9 év kihagyás után 
ismét visszatérek a kezde-
tekhez. Örülök, hogy ezt 
ebben az iskolában tehettem 
meg.  A decemberben eltöl-
tött időben úgy éreztem, 
mintha nem is lett volna ez 9 
év, és bízom benne, ezt a 
kollégák és a diákok is így 
érzik majd.  

Új tanítónk: Utassy Klaudia 

(szerk.) 



 

2021. december 20-án újra 
színházba látogathattunk. 
Karácsonyhoz közeledve 
nem mást néztünk meg, 
mint a Diótörő mese-
balettet. A színházlátogatá-
son részt vett a 3.a, 3.c, 4.b 
és 4.c osztály. Már nagyon 
készültek rá a gyerekek, hi-
szen 3 éve nem jutottunk el 
ilyen eseményre. Egész nap 
a Diótörő mesével és Csaj-
kovszkij által írt zenével fog-
lalkoztunk. Beszélgettünk a 
történetről, meghallgattuk a 
balett zenéjét is. Így már az 
is feltűnt a gyerekeknek, 
hogy az órák utáni kicsenge-
tés is a Diótörő zenéjét játsz-
sza. Délután indultunk Buda-
pestre, mert az előadást a 

Budapesti Operettszínház-
ban tekintettük meg. Mind-
annyiunkat elvarázsolt a 
színház épülete, díszítése, a 
színpad nagysága, a díszlet 
látványossága. A mesebalett 
két részből állt. A színpadi 
történéseket tátott szájjal 
figyelték a gyerekek. Még 
Pókember is megjelent az 
előadás szereplői között. A 
zene, a látvány igazi karácso-
nyi hangulatot varázsolt kö-
rénk. Jó volt újra átélni azt a 
közösségi élményt, hogy 
színházba mehettünk, de 
még jobb volt, hogy ilyen 
szép épületben, karácsony-
hoz közel történt az ese-
mény. Igazán szívmelengető 
élmény volt. 

Gál Erzsébet 
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Alapítva 1996-ban 
Megjelenik 650 példányban 

Felelős kiadó: Vig Attila 
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna 

Lapterv: Kolonics Péter 
Levélcím: 2510 Dorog, Szt. Borbála-ltp. 8. 

Telefon: 33/509-540 

Színházban jártunk 

Kreatív karácsony címmel 
hirdettünk versenyt testne-
velésórán. A tornateremben 
és a szertárban található 
eszközökből kellett kará-
csonyfát építeni. Gondoltuk, 
hogy nehéz feladat elé állí-
tottuk a gyerekeket, de ha-

mar rájöttünk, hogy kreativi-
tásban nincs hiány. Nagyon 
sok ötletes karácsonyfa ké-
szült, ezeket az iskola Face-
book-oldalán tettük közzé, 
és a legjobbakat díjaztuk is. 

Jánosi Csaba 

Kreatív karácsony 

Falmászás Budapesten 
December közepén egy 
hétfői napon Budapest-
re indultunk. Az út egy 
kicsit tovább tartott a 
tervezettnél, mert útfel-
újításba kerültünk, de 
végül sikerült egy kis 
késéssel odaérni. Kőbá-
nyán egy hatalmas 
gyárterülethez érkez-
tünk, ahol kicsit nehe-
zen találtuk meg a bejá-
ratot. Mindenki izga-
tottan várta, hogy ki-
próbálhassa ezt a sportot. 
Nagyon kedvesen fogadtak 
minket. Először elmagyaráz-
ták nekünk a szabályokat. 
Ránk tettek egy beülőt, hogy 
biztonságban legyünk falmá-
szás közben. Egy kisebb má-
szófalnál kezdtünk, ahol 
nem volt szükség biztosítás-
ra, mert alattunk vastag szi-

vacsok voltak letéve. Majd 
ha már elsajátítottuk az ala-
pokat,  sokkal nagyobb fa-
laknál is próbálkozhattunk. 
Volt, akinek sikerült felmász-
ni a 30 méteres magasságba 
is. Szerintem mindenki na-
gyon ügyes volt, és jól érezte 
magát. 

Putnoki Zéta 5.b 

A téli szünet előtti utolsó 
napon a negyedik adventi 
gyertyagyújtás műsorának 
megtekintése után a gyere-
kek az aulában gyűltek ösz-
sze, hogy egy rövid, közös 
énekléssel idézzék fel a régi 
karácsonyi ünnepségek han-
gulatát. Vig Attila tagintéz-

mény-vezető ezután díjakat 
adott át azoknak a tehetsé-
ges alsó tagozatos rajzszak-
körösöknek és az Eötvös 
Alkotókör tagjainak, akik 
ebben a félévben több pá-
lyázaton is előkelő helyezést 
értek el. A kéttannyelvű osz-
tályok tanulói közül többen 

is részt vettek az ELT 
Hungary Kiadó nép-
szerű OnLion elne-
vezésű angol nyelvi 
versenyén. A leg-
eredményesebb 
tanulók díjainak át-
adására is a karácso-
nyi ünnepség kere-
tein belül került sor. 

Közös karácsonyi éneklés 

Schieszler Anna 


