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zájárulhat természeti érté-
keink megóvásához. Nem 
mellesleg egy mutatós tűz-
zománc kitűzőt viselhet a 
jószívű adományozó. A 
gyűjtő április 22-én, a Föld 
napján kerül kihelyezésre. 

A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesü-
let évtizedekkel ezelőtt indí-
totta el az „Év madara” 
programját. Céljuk a termé-
szetvédelmi problémákkal 
érintett fajok vagy madár-
csoportok társadalmi szintű 
bemutatása. Idén a verseny 
első helyezettje a zöld küllő 
lett. Ehhez kapcsolódóan 
minden évben rajzpályáza-
tot hirdetnek, amire idén is 
beküldtük számos tanuló 
pályamunkáját. Izgatottan 
várjuk az eredményeket! 

Madárbarát iskola 

A tavalyi évben a SARPI Do-
rog Kft. környezetvédelmi 
célokra felhasználható for-
rásából elnyert pályázat 
lehetőséget adott az ökois-
kolai munkacsoport egyik 
céljának megvalósítására. A 
nehézségek ellenére elké-
szült a megálmodott kert, 
amely a madarak védelmé-
nek fontosságára hívja fel a 

figyelmet. A kivitelezést Kor-
nokovics Zsolt keze munká-
jának köszönhetjük. Az isko-
la udvarának gyerekmentes 
övezetében, a „tiltott renge-
tegben” elkezdődött a ma-
darak etetése, itatása. Kihe-
lyezésre került három ma-
dárlakás, odú is. Ezek nagy 
szeretettel várják újonnan 
beköltöző és családalapítás-
ra vágyó lakóit. A kertben 
egy táblát is felállítottunk, 
amelyen a leggyakrabban 
előforduló fajok láthatók. 
Tanulóink testközelből fi-
gyelhetik meg a kertünkben 
előforduló fajokat, ismerhe-
tik meg a madarak megsegí-
tése érdekében tett emberi 
törekvéseket és ők maguk is 
gyakorolhatják azt. Ezen 
tevékenységekkel kiérde-
meltük a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egye-
sület „Madárbarát iskola” 
címét.  
Emellett más formában is 
szeretnénk hozzájárulni a 
madarak megsegítéséhez. 
Csatlakozunk az MME kitűző 
adománygyűjtő programjá-
hoz. A gyűjtőpersely, amin a 
kitűzők találhatók, Anna 
néninél, a könyvtárban lesz-
nek elhelyezve. Minden ma-
darat támogató gyermek 
500 forint bedobásával hoz- Kondor Anett 
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A vasút világa – „sínes” álmok! - nemzetközi rajzpályázat 

Az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium, az Agrármi-
nisztérium és az Emberi Erő-
források Minisztériuma  

2021-ben is meghirdette 
Európa legnagyobb közleke-
déssel összefüggő környe-
zetvédelmi kampányához, a 
Mobilitási Héthez kapcsoló-
dó rajz-, fotó- és csoportos 
kreatív pályázatát „A vasút 
világa – „sínes” álmok!” cím-
mel, amelyet a Vasút Euró-
pai Évében a GYSEV Zrt., a 
MÁV-Volán Csoport és a 
MÁV-HÉV Zrt. is támogatá-
sáról biztosított. 
Az alkotók bemutathatták az 
általuk elképzelt, ideális vas-
úti közlekedést, vagy az em-
lékeikben élő vasúti utazás 
élményeit. A pályaművek-
ben vasúti járművek, pálya-
szakaszok, pályaudvarok, 
megállóhelyek ábrázolására 
nyílt lehetőség. A pályamun-

kák alkotói a 175 éves évfor-
dulóját ünneplő magyar 
vasút mellett a nagyvárosok-
ban közlekedő villamos, a 
fővárosi metró, a HÉV vagy a 
fogaskerekű járműveit, erdei 
kisvasutakat, továbbá a jövő 
vasparipás közlekedésére 
elképzelt futurisztikus lehe-
tőségeket is ábrázolhattak. 
A szakmai zsűri három kate-
góriában (rajz, fotó, szaba-
don választott technika) 
külön-külön életkor (óvodás, 
alsó és felső tagozatos álta-
lános iskolás, 14-18 éves, 
felnőtt) szerint értékelte és 
díjazta az egyéni alkotáso-
kat, továbbá a közös – óvo-
dai, iskolai csoportos és csa-
ládi – együttműködésben 
készült kiemelkedő pálya-
műveket. 

A téma rendkívül népszerű 
volt, országosan 1199 főt, 
illetve csoportot, valamint 
mintegy 200 oktatási-

nevelési intéz-
mény pedagó-
gusát kész-
tette „sínes 
álmai” meg-
örökítésére.  
A pályázatot 
meghirdető 
három minisz-
térium, és a 
díjazást támo-
gató vasúttársaságok fel-
ajánlásának köszönhetően 
az összes kategóriában 
együtt 25 fődíjas és 396 kü-
löndíjas alkotást, valamint 5 
felkészítő pedagógus mun-
káját részesítette elismerés-
ben. A pályázatot a KTI Köz-
lekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. bonyolította 
le az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium segítség-
ével. 
DÍJAZOTTAINK az általános 
iskola 5-8. osztályos kategó-
riájában: 
Az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium egyik külön-
díját nyerték: 
Limpár Sebestyén, Brosch 
Bettina, Csongrádi Laura,  
Kaluser Alexia, Németh 
Hanna, Kesselyák Zília. 
Az Agrárminisztérium egyik 
különdíját nyerte: 
Székely Loretta. 
A MÁV-Volán-Csoport egyik 
különdíját nyerte: 
Szederkényi Szonja. 
A MÁV-HÉV Zrt. egyik külön-

díját nyerte: Fekete Dóra. 
Az Eötvös Alkotókör a pályá-
zatra, ami nagyon megmoz-
gatta a szakkörösök fantáziá-
ját, 18 munkát küldött be. A 
beküldött alkotások színvo-

nalát mutatja, hogy kilenc 
díjazottunk mellett minden 
résztvevő dicsérő oklevelet 
kapott. A szakkör vezetője 
Kolonics Péter egyike azon 
öt rajzpedagógusnak, akinek 
munkáját külön elismerték. 

(kOpE) 
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Január 27-én az osztályfő-
nökünkkel Budapestre, a 
Westendbe mentünk kor-
csolyázni. Feri bácsi nagy 

felelősséget vállalt magára, 
mivel eléggé eleven az osz-
tályunk.  
A dorogi vasútállomáson 
volt a találkozó, a 8:45-ös 
vonattal indultunk Pestre. 
Amikor megérkeztünk a 
Westendhez, mindenki na-
gyon izgatott lett. Először 
Feri bácsi elmondta a szabá-
lyokat, majd átöltöztünk a 
korcsolyázáshoz. Kicsit félve 
léptünk a jégre, sokszor el is 
estünk, de csak nevettünk 
egymáson és saját magun-
kon. Kellett egy kis idő, 
hogy belejöjjünk. Feri bácsi 

viszont nagyon jól korcso-
lyázott. Amikor felment a 
jégre, csak úgy suhant, pör-
dült, fordult. Amikor lejárt a 
korcsolyázás ideje, bemen-
tünk a Westendbe vásárol-
ni, valamint enni.   
Hazafelé is vonattal utaz-
tunk. Mindenki nagyon szép 
élményekkel tért haza. 

Síelni voltunk Eplényben 

Színházban jártunk 

Január 26-án, egy szerdai 
napon mi, ötödikesek felke-
rekedtünk, hogy a Lázár Ervin 
Program keretében elmen-
jünk Tatabányára, a Jászai 
Mari Színházba. A Valahol 
Európában című musicalt 
néztük meg, ami a II. világhá-
ború végén játszódik. Szerin-
tem az előadás nagyon szép 
és megható volt. Ötödikes-
ként a II. világháborúról még 
nem tanultunk, de a színda-
rab rávilágított, hogy milyen 
borzalmas is lehetett. A pe-
dagógusok és a szüleink sze-

rint ez a darab nem pont 
nekünk való volt, ők nem ezt 
a színdarabot választották 
volna.  
Megrázó, de közben sok em-
beri szeretetet adó, rengeteg 
fülbemászó dallal átszőtt 
előadást láttunk.  
Osztálytársaim véleménye, 
hogy a színház épülete na-
gyon szép, ráadásként a mű-
sor mellé még megnéz-
hettünk egy érdekes kiállítást 
is.  

 
Artner Sebestyén 5.c 

Bereczki Réka 
Veres Szonja 

Wenczel Zsófia 6.b 

Osztályunk ismét Eplénybe 
látogatott el. A Ski43 prog-
ram keretein belül a téli 
sportok – sí, snowboard –
ingyenes alapszinten történő 
megismerésére volt lehető-
ségünk.  
A program szlogenje: „Az 
örök hó birodalmából jö-
vünk. Hiszünk a természet, a 
friss levegő és a hó elemen-

táris erejében. Hiszünk a 
természet megtapasztalásá-
ban, ami segít a valóság 
érzékelésében, mosolyt csal 
az arcokra és maradandó 
boldogságot áraszt.” 
Erre a programra velünk 
tartottak a 7.b-sek is. A bu-
szon beszélgettünk és zenét 
hallgattunk, a hangulat na-
gyon jó volt. Mikor megér-

keztünk, az ott dolgozók 
örömmel köszöntöttek. Na-
gyon kedvesek voltak velünk 
és sokat segítettek. Külön 
csoportokba osztottak be 
minket: akik nem tudnak 
síelni és akik tudnak. A hala-
dók Berecz Klári nénivel és 
Zoli bácsival mentek fel a 
hegyre síelni. A többiek az 
oktatóikkal, illetve Melinda 
nénivel és Péter bácsival 
mentek tanulni a gyakorló 
pályára. A tanulók 70 percet 
voltak a kezdő pályán, ahol 
nagyjából mindenki megta-
nulta a síelés, illetve a snow-
boardozás alapjait. Persze 
volt, akinek egyelőre még 
nem nagyon ment, de idővel 
biztos sikerülni fog nekik is. 
Miután minden csapat lejött 
az adott pályájáról, a szerve-

zők megvendégeltek minket 
forró teával és fánkkal. Min-
denkinek nagyon tetszett ez 
a nap.  

Köszönjük Klári néninek, 
Péter bácsinak, hogy meg-
szervezték nekünk ezt a le-
hetőséget, iskolánk igazgató-
jának, Attila bácsinak,  hogy 
elengedett minket erre az 
élményekkel teli napra.  

Nagy Eszter 7.c 

Korcsolyázás a Westend tetején 
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Idén Bosnyák Viktória Tün-
dérboszorkány című könyvét 
választottuk kötelező olvas-
mánynak. Két hónapon át 
foglalkoztunk vele, nem 
bántuk meg, hogy elolvas-
tuk. Feladatgyűjteményt 

oldottunk meg, csoportmun-
kában dolgoztunk, még tab-
lókat is készítettünk, ame-
lyeket kiállítottunk a könyv-
tár előtt. A történet arról 

szól, hogy egy igazi könyv-
moly, Jóhegyi Laci és iker-
testvér barátai, Dóri és Sári 
megpróbálják megmenteni 
a tündérkönyvtárost, Morc 
Arankát, mert kevesen jár-
nak a Békés Utcai Általános 
Iskola könyvtárába. Aranka 
néni ugyanis nagy veszélybe 
került: nyugdíjba kell vonul-
nia, ha nem járnak be hozzá 
a gyerekek a könyvtárba. 
Nagyon jó volt a könyv, ol-
vassátok el ti is! 
A mi könyvtárosunkat, Anna 
nénit tündérkönyvtárosnak 
jelöltük, és várjuk, megkapja
-e a címet. 
Nagyon jó volt a könyv,  
olvassátok el ti is! 

Február 14-én nemcsak a 
Valentin napot ünnepeljük, 
hanem a Nemzetközi Könyv-
ajándék Napját is. 2022-ben 
immár harmadik alkalommal 
csatlakozott iskolánk ehhez 
a kezdeményezéshez, mely-
nek célja, hogy növelje a 
gyerekek hozzáférési lehető-
ségeit a könyvekhez, hogy 
még többen kapjanak ked-
vet az olvasáshoz. Könyvtá-
runkat szívesen látogatják 
iskolánk tanulói, magas a 
helyben használók és a köl-
csönzők száma is. Épp ezért 

arra törekszünk, 
hogy frissíteni 
tudjuk állomá-
nyunkat a napja-
inkban megjelenő, 
a mai gyerekek 
érdeklődésének 
megfelelő, korsze-
rű ismereteket 
tartalmazó köny-

vekkel. A Nemzetközi Könyv-
ajándék Napja alkalmából 
azzal a kéréssel fordultunk 
az iskola alsó és felső tago-
zatos osztályaihoz, hogy 
ajándékozzanak egy-egy 
ismeretterjesztő könyvet 
könyvtárunknak.  
Ezúton is szeretném megkö-
szönni, hogy az osztályfőnö-
kök, a szülők és a gyerekek is 
támogatták könyvtárunk 
kezdeményezését. Nagyon 
sok szép és hasznos könyv-
vel lettünk gazdagabbak.  

Tündérboszorkány Zrínyi Napok 

Nemzetközi Könyvajándék Nap 

Schieszler Anna 

Bozóki Botond 
Fehér Bianka 

Szluha Zsombor  
Tóth Ákos 

Vegera Zsófi 4.b 

Millei Rita 

2022. február 17-én a Zrínyi 
Napok keretében szavaló-
versenyt rendeztek város-
unkban. Száz évvel ezelőtt, 
1922. január 3-án született 
Nemes Nagy Ágnes Kossuth- 
és József Attila-díjas költő, 
műfordító, esszéista. Idén 
ebből az alkalomból az ő 
műveiből választhattak a 
jelentkezők. Iskolánkat az 

alábbi tanulók képviselték: 
Molnár Maxima, Újvári Vin-
ce, Kecskeméti Lilla, Mile 
Bálint, Tóth Boglárka, Mol-
nár Katrin és Németh Sza-
bolcs. 
A versenyt házigazdaként 
Sitku Pál intézményvezető 
nyitotta meg sok sikert kí-
vánva a szereplőknek. Ez-

után Szabó-Berghauer Zol-
tán, a zsűri elnöke beszélt 
Nemes Nagy Ágnes életútjá-
ról, költészetéről. A zsűri 
egytől egyig dicsérte a sza-
valókat. Magam is teljes 
mértékben a művek és az 
előadók hatása alá kerül-
tem. Az alábbi szép helyezé-
sekkel térhettünk vissza is-
kolánkba: Ujvárosi Vince 2. 

helyezett lett az 5-6. osztá-
lyosok népes mezőnyében. 
A 7-8. osztályosok között 
Molnár Katrin 2., Tóth Bog-
lárka pedig 1. helyezettként 
fogadta a zsűri elnökének 
elismerő szavait. Nekik és 
valamennyi résztvevőnek 
szívből gratulálunk! 

„…tanulni kell, szeretni kell” 
Nemes Nagy Ágnes 

Válogatott meccsen szurkoltunk 

2022. március 2-án este 
lelkes kis csapatunk is szur-
kolt a Magyar Női Kézilabda 
Válogatottnak. Játékosaink 
Tatabányán, az új Multi-
funkciós Sportcsarnokban 
jártak a Magyarország- Spa-
nyolország EB selejtezőn. 

Hangos, kitartó szurkolással 
biztatták a magyar lányokat. 
Óriási élménnyel gazdagod-
tak. Sokan most jártak elő-
ször válogatott mérkőzésen, 
illetve ilyen nagy sportcsar-
nokban is.  

Pinczés Tímea 
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Farsangi pillanatok a kisebbeknél  
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Farsangi pillanatok a nagyobbaknál 

 

Bár az idei farsang a 
járvány miatt rendha-
gyó módon az osztály-
termek falai közé szo-
rult, de a képek is azt 
tanúsítják, hogy a gye-
rekek vidáman töltötték 
ezt a napot. Sok osz-
tályban — a jelmezbe 
öltözésen kívül — ját-
szottak, finomakat 
ettek, ittak a gyerekek, 
de volt, ahol jókedvük-
ben még táncra is per-
dültek  
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Látogatás az Eiffel Műhelyházban 

A Lázár Ervin program kere-
tén belül a 8. évfolyamos 
diákokkal eljutottunk Buda-
pestre az Eiffel Műhelyház-
ba. Az épület 1846-ban ké-
szült el, mely a magyar vas-
úttörténet egyik legnagyobb 
csarnoka volt. Gőzmozdo-
nyokat, vagonokat készí-
tettek, javítottak. 2021-től a 
Magyar Állami Operaház új 
logisztikai és művészeti köz-
pontjának ad helyet. Ezen a 
hatalmas területen az Ope-

raház európai viszonylatban 
is egyedülálló műhely-, rak-
tár-, próba-, látogató-, kép-
zési-, előadási- és pihenőköz-
pontja. Egy vezetett túra 
keretén belül megnézhettük 
az „Operát” kiszolgáló mű-
helyeket. Láttuk az asztalos-, 
festőműhelyt, ahol a díszle-
teket készítették, raktároz-
ták, a varrodát, ahol a szebb-
nél szebb jelmezeket készí-
tették. A folyosókon régi, 
híres jelmezeket, díszletrész-

leteket csodálhattunk meg. 
A csarnokban egy gőzmoz-
dony és egy korabeli étkező-
kocsi is kiállításra került. 
Nagyon érdekes, látványos, 
izgalmas látogatáson vettünk 
részt. Egy órás pihenő után, 
melyet a „Mekiben” töl-
töttünk, visszatértünk, hogy 
két rövid opera megtekinté-
sével zárjuk a budapesti ki-
rándulásunkat. Az előadás 
előtt még, az iskolában egy 
„Opera Nagykövetei” prog-

ram keretén belül két opera-
énekes segítségével már 
felkészültünk az operákra. 
Könnyed, vidám, színes, gye-
rekeknek is érthető egyfel-
vonásos operákat láttunk. 
Azt gondolom, e darabok 
megtekintésével vált kerek-
ké ez a nap. Jól éreztük ma-
gunkat, kellemes, élményteli 
néhány órát töltöttünk 
együtt. 

Szencziné Szilárd Gabriella 

Az idei tanévben is megem-
lékeztünk az 1848/49-es 
forradalom és szabadság-
harcról. Az ünnepi műsort az 
5.a osztály adta elő. Ebben 
az évben nem hagyományos 
módon idéztük fel az esemé-
nyeket, hanem a modern 
technikát hívtuk segítségül. 
A pesti forradalom jeleneteit 

videóra vettük, és az iskola 
minden tanulója osztályszin-
ten tekintette meg az elő-
adást. Műsorunk az európai 
forradalmak térképes bemu-
tatásával kezdődött. Ezután 
egy utcai jelenetet és a már-
ciusi ifjak Pilvax kávéházban 
történt beszélgetését eleve-
nítettük meg. Egy-egy moz-

galmas jelenetet többször is 
felvettünk, hogy a legjobban 
sikerült részletekből készít-
hessük el műsorunkat. A fiúk 
nagyon élvezték a katonák 
felsorakozását és hősi áldo-
zatvállalásuk bemutatását. 
Ezután az osztály közös 
éneklése következett. Az 
ismert események bemuta-

tása mellett szavalatokkal is 
színesítettük megemlékezé-
sünket. A műsort egy táncos 
koreográfiával zártuk, amit 
Gabi néni tanított nekünk. 
Nagyon élveztük a készülő-
dést és a felvételek elkészí-
tését is. Köszönjük osztályfő-
nökünk, Attila bácsi munká-
ját. 

5.a osztály 

1848. március 15. 
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A győri Kaizen Sportegyesü-
let házi versenyével megkez-
dődött a versenyszezon. 
Korán kellett kelni, hogy 
időben odaérjünk. Először 
megmérték a súlyunkat, 
majd átöltöztünk, és Halász 
Sihan vezetésével bemelegí-
tettünk. Két tatamin folyt a 
küzdelem, 1-1 korcsoport 
lezárásával rögtön ered-

ményt is hirdettek. Az ered-
ményhirdetés után csapatfo-
tózkodás volt, majd marad-
tunk a nagyoknak is szurkol-
ni. Eredményeink:  
1.hely: Horváth Réka, Hor-
váth Sára, Vágvölgyi Dalma 
2.hely: Nádas Dániel, Pap 
Szaffi, Vágvölgyi Vajk 
3.hely: Nádas József 

Karate – eötvösös diákok sikerei 

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 

MatekÁsz 

Idén is megrendezték a 
Bendegúz Akadémia Matek-
Ász versenyét, aminek na-
gyon örültünk. Pénteken-
ként reggel nulladik órában 
készültünk fel. Muskát Gá-
bor tanár úr segítségével az 
előző évi feladatokat ol-
dottuk meg. 
Elérkezett a területi forduló, 
amit online, otthonról lehe-
tett megoldani. A versenyen 
60 perc állt rendelkezésünk-
re 12 feladat megoldására. 
A hatodik évfolyamból hár-
man jutottunk tovább: Bartl 
Áron, Kain Adrián, Németh 
Gréta Dorina. 
Három héttel később már a 
megyei fordulót írtuk, szin-
tén online.  
Eredményeink: 
1.hely: Bartl Áron 5.c, Kain 
Adrián 6.c 

2.hely: Németh Gréta Dori-
na 6.c, Kruppa Nóra 7.c 
4.hely: Ujvárosi Vince 5.c, 
Bartl Ádám 6.c, Kosztolányi 
Áron 7.c 
6.hely: Papp Szaffi 5.c 
Németh Gréta Dorina, Bartl 
Áron és Kain Adrián is beju-
tott az országos döntőbe.  

Az 5.és a 7. évfolyam diákja-
it Wippelhauser Katalin, a 6. 
évfolyamét Muskát Gábor 
tanítja. Köszönjük a felkészí-
tést! 

 

A március 6-ai VII. Nemzet-
közi ENSI Kupán Törökbálin-
ton szlovák, osztrák és len-
gyel karatékák is részt 
vettek. Nagyon kemény küz-
delmek zajlottak a szemünk 
előtt és vannak a hátunk 
mögött. Hasznos tapasztala-
tokkal gazdagodtunk az okle-
velek, érmek és kupák mel-
lett. Folytatjuk az edzéseket, 
a következő megmérettetés 
április végén a III. Sosai Me-
morial Weekenden lesz, ahol 

kata és kumite versenyeken 
újra bizonyíthatjuk a tudá-
sunkat, mi, eötvösösök. 
Eredményeink:  
1.hely: Bauer Botond, Hor-
váth Réka, Horváth Sára, 
Vágvölgyi Vajk 
2.hely: Nádas Dániel 
3.hely: Nádas József, Vágvöl-
gyi Dalma 
4.hely: Pap Szaffi 

Vágvölgyi Dalma 3.c 
Pap Szaffi 5.c 

Németh Gréta Dorina, 
Bartl Ádám,  

Kain Adrián 6.c 

„Gyermekek a gyermekekért” 
Adománygyűjtő akció 

Szeretnék köszönetet mon-
dani iskolánk tanulóinak és 
szüleiknek a sok-sok felaján-
lásért, ami az Ukrajnából 
menekült gyermekek szá-
mára érkezett iskolánkba. 
Az adományokat személye-

sen vittük el a BOK Sport-
csarnokba, ahol az ott tar-
tózkodó gyerekek nagy 
örömmel fogadták a színe-
zőket, írószereket és persze 
a sok-sok édességet. 

Szendrei-Fodor Nicolett 


