
 

meleg tantermekben töltve 
a tanulásra/tanításra szánt 
időt. Szeretnénk javítani az 
oktatási feltételeken, esz-
közök beszerzésével, digitá-
lis tartalmak oktatásba tör-

ténő bevonásával. Nem 
tettünk le az udvari 
játékok fejlesztéséről 
sem, és vágyaink között 
szerepel a sportpályák 
további korszerűsítése 
is. Bár biztosan ti is 
halljátok a körülöttünk 
zajló események kap-
csán a gondok, nehéz-
ségek emlegetését, 
azért bízzunk abban, 

hogy iskolánk falain belül 
(is) békesség és jó hangulat 
segíti munkánkat! 
Sikeres tanévet kívánok 
nektek, legyetek gazdagab-
bak sok élménnyel, tudás-
sal! 

Az idei tanévben először 
veszitek kezetekbe a Csen-
gőszót, így ennek okán 
köszöntelek Benneteket! A 
sorok olvasása idején már 
javában megy a munka, túl 
vagyunk az év eleji 
felmérőkön, szintmérő 
dolgozatokon, sőt a 
bementi mérések egy 
részén is. Kirándulások 
voltak, szülői értekez-
letek is, egyszóval tel-
jes gőzzel haladunk 
előre. A tanév idén 
sem ígérkezik könnyű-
nek, hiszen a tananyag 
nem lett kevesebb, az 
elvárásokon sem tudunk 
könnyíteni. Az előbb emlí-
tett országos mérések a     
4-8. évfolyamokon a ko-
rábbi évekhez képest új 
megmérettetést, új kihí-
vást jelentenek. Fel kell 
készülnünk erre is, és per-

sze a már megszokott szá-
monkérésekre, dolgoza-
tokra, beadandó felada-
tokra. Az ősz folyamán (és 
tavasszal) lesznek szomba-
ti tanítási napok is, de en-

nek árán tudjuk megtarta-
ni az őszi szünetet. Kicsit 
kikapcsolódunk a pályaori-
entációs napon, és persze 
várjuk nagyon a Márton-
napot is. Úgy tervezzük, 
hogy végig iskolába fogunk 
járni, reményeink szerint 
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8 Az előző tanévben interak-
tív okostábla vásárlás cél-
jából végzett adomány-
gyűjtésünk eredménye-
ként 1 160 000 Ft folyt be 
alapítványunk számlájára, 
környékbeli cégektől és 
magánadományokból.         

A sikeres összefogásnak 
hála, az idei tanévkezdéskor 
két új okostáblával vártuk 
tanulóinkat. Továbbá szep- 
tember 20-án hivatalosan is 
átadásra került a Richter 
Gedeon Nyrt. által az Eötvös 
Alapítvány a Gyermekekért 
részére adományozott egy 
darab interaktív okostábla. 
A tábla az egyik idegennyel-
vi tantermünkben került 
elhelyezésre, ahol az át-
adást követően vendégeink 
betekinthettek a 2.c osztály 

angol órájába, így egy 
rövid bemutatóban is ré-
szesültek a tábla működé-

sét, funkcióit illetően. 
Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a támogatást! 

Mészáros-Koncz Nikolett 

Újabb okostáblák 
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Ötödikes és hatodikos ko-
romban is részt vettem a 
vízitáborban. Nekem is na-
gyon tetszett, de bárkit 
megkérdeztem, hozzám 
hasonlóan mindenki jól 

érezte magát. Tiszafüreden 
az Albatrosz Kempingben 
szálltunk meg négyszemé-
lyes faházakban. A diákok 
mindig saját maguknak vá-
laszthatnak szobatársakat, 

és ha ez mindenkinek jó, 
akkor így töltünk el együtt 
öt éjszakát, hat napot. Miu-
tán elfoglaltuk a faházakat, 

és berendezkedtünk, a taná-
rok összehívtak bennünket, 
és ismertették velünk a sza-
bályokat. Azután irány a 
strand! Az egész hét nagyon 
programdús volt. Strandol-
tunk, vízibicikliztünk, elmen-
tünk vízividámparkba és 
fürdőbe is. A strand terüle-
tén volt egy büfé/étterem, 
ahol nagyon finom ételeket 
kaptunk, amelyeket min-
denki szeretett, de ha még-
sem, akkor lehetett kérni 
mást. A tanárokhoz bármi-
vel lehetett fordulni, nagyon 
segítőkészek voltak. Nagyon 
szeretem a Tiszatábort, ér-
demes elmenni, mindenki-
nek őszintén ajánlom. 

Tiszafüredi tábor Mesetábor Parádon 

Ráhangoló tábor 

Angoltanáraink idén is meg-
rendezték a Ráhangoló tá-
bort. A rengeteg érdekes 
program miatt már nagyon 
vártuk ezt a hetet. De a leg-
jobb az, hogy ráhangolódunk 
az iskolára, és amikor szep-
temberben kezdődik a taní-
tás, sokkal egyszerűbb újra 
belejönni a tanulásba. 
Az első nap felelevenítettük 
nyári élményeinket, termé-
szetesen angolul, majd dél-
után fagyizni mentünk. Más-
nap a Bányászati Múzeum 
megtekintése volt soron. 
Csütörtökön átismételtük a 
tavalyi évben tanultakat, 

majd a Balaya játszóházban  
vezettük le a felesleges 
energiáinkat. Utolsó nap a 
reggeli angolozás után elbu-
szoztunk a Budakeszi Vadas-

parkba, ahol rengeteg érde-
kes állatot ismerhettünk 
meg, többek között kecské-
ket, őzeket, szürke rókákat, 
baglyokat, mókusokat. Az 

iskolába visszatérve a taná-
rok meglepetése, a pizza-
party várt minket. Nagyon 
örülünk, hogy részt ve-
hettünk ebben a táborban, 
mert ismét rengeteg él-
ménnyel gazdagodtunk. A 
játékos, ugyanakkor hasznos 
angolozás, a remek progra-
mok, a tanárok kedvessége 
és felkészültsége mind-mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
felejthetetlen legyen szá-
munkra ez a pár nap. 

Végre elérkezett a várva 
várt júliusi nap, amikor há-
rom nagy busszal elindul-
tunk Parádfürdőre. Minden-
ki nagyon izgatott volt, külö-
nösen, akik először mentek 
táborozni. Útközben megáll-
tunk Kékestetőn, ahol a 
tanárok készítettek egy cso-
portképet, mi pedig ajándé-
kokat vásárolhattunk, majd 
indultunk tovább. 
A táborba érve először min-
denki elfoglalta a szobáját a 
faházakban, majd követke-
zett a tábornyitó. Már az 
első este sok játékos feladat 
volt, Just Dance partiztunk 
is, majd aludni mentünk. 
Minden nap különböző ér-
dekes és izgalmas progra-
mokat szervezett nekünk 
Gergő bácsi, és persze Mag-

di néni. Ilyen volt például a 
vízibomba csata, a sárkány 
és a lovag harca, a szabadu-
lószoba, a karaoke, valamint 
a különböző vetélkedők. 
Még strandra is elmentünk. 
Sokunknak nagyon tetszett 
a bátorságpróba, amikor 
fura jelmezekben ijeszt-
gettek bennünket a sötét 
erdőben. Az esték is jól tel-
tek, mert sokat tudtunk 
beszélgetni a szobatársaink-
kal. A csodás programok 
mellett nagyon finom volt a 
reggeli, az ebéd és a vacsora 
is. Összességében csúcsszu-
per hetünk volt, már alig 
várjuk a jövő évi tábort. 

Kele-Fodor Cinka 
Simon Viktória 

Békési Milán 4.c 

Pónya Boglárka 
Ujvárosi Petra 4.c 

Wenczel Zsófia 7.b 
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Első osztályosok 2022/2023 

1.b Gál Erzsébet, Utassy Klaudia 

Andersik Bálint 

Bártfai Bertold 

Bogdán Roland 

Büchinger Máté 

Eke Karolina 

Farkas Lotti 

Gál Bence 

Gálik Leila 

Girincsi Attila 

Grósz Jázmin 

Gyurgyák Laura 

Kaposi-Kuti Milán 

Kertész Nándor 

Kovács Léna 

Kovács Ramóna 

Lakatos Máté 

Plangár Benett 

Tölgyesi Ármin 

Urbán Noel 

Virág Hanna 

Vitek Nóra 

Berkesi Lili Flóra 

Boglár Dániel 

Csánk Linett 

Galba Gréta 

Galcsik Léna  

Gubó Levente 

Jánoshegyi Kíra 

Kolbert Martin 

Kovács Bence Tamás 

Kovács Panni 

Martinecz Natália 

Mészáros Kornél Roni 

Nagy Gergő 

Németh Áron 

Olasz Miroszláv 

Ódor Csenge 

Sárközi Milán 

Scheftsik Ákos 

Szalai Bálint  

Szalai Dávid 

Tóth Lőrinc 

Varga Lenke 

Vigh Luca 

Villár Levente 

1.c Szabó Márta 

1.a Ármainé Rossz Ilona, Bartalos Edina 

Benyik Dávid 

Brosch Dominik 

Buzdogán Benett 

Dénes Oxána 

Farkas Bálint Kristóf 

Farkas Noel 

Fehér Amélia 

Hudák Kristóf 

Kiss Ádám 

Kiss Tifani 

Konrád Éva 

Kottinger Marcell 

Kovács Dóra 

Kőrösi Barbara 

Kuhn Zoé Sára 

Lakatos Hermina 

Mali Ármin 

Pálinkó Dávid 

Szalma Csenge 

Szathmáry Gréta 

Szőke Mia Mária 

Udvardi Laura 

Újvári Áron 

Vázsonyi Erik 

Weisz Márk 



 

Oldal  4 Csengőszó 

Návrádi Kinga 

Jatkovszkiné Pekár Szilvia 

37 éves vagyok, Lábatlanon 
születtem és Tokodfalun 
találtuk meg a kis családi 
fészkünket. Hét éve itt élünk 
férjemmel, kisfiunkkal, feke-
te puli kutyánkkal és három 
cicánkkal az erdő mellett 
közvetlen. 2007-ben az esz-
tergomi Vitéz János Tanító-
képző Főiskolán angol mű-
veltségi területen diplomáz-
tam. A diplomaszerzés utol-
só félévében már volt sze-
rencsém teljes állásban an-
gol tanárként dolgozni a 
lábatlani Arany János Általá-
nos Iskolában. Fél év után 
döntöttem, úgy, hogy a Do-
bó Katalin Gimnáziumban és 
a főiskolán szerzett angol 
nyelvi tapasztalatomat a 
versenyszférában próbálnám 
ki irodai munkakörben. Közel 
10 évig dolgoztam logiszti-
kusként egy japán cégnél, 
ahol rengeteg tapasztalatot 
szereztem a precíz, fegyel-
mezett munkavégzésről, 
alázatról. Számos üzleti út 
során megismerhettem más 
országok kultúráját. Ezt kö-
vetően újra visszatértem a 
pedagógusok világába és 
Pilisvörösváron a Templom 
Téri Általános Iskolában, 
majd a Dági Általános Iskolá-
ban szerezhettem újra ta-
pasztalatot 10 év kihagyás 
után a gyermekek és az isko-
la világában. Az idei nyár 
izgalmakkal telt, mivel teljes 
munkaidős közalkalmazotti 
jogviszonyomat felmondva 
egy saját kis családias, angol 
nyelvű játékos és kreatív 
angol foglalkozásokat szol-
gáltató egyéni vállalkozást 
hoztam létre: Mosoly Klub 
néven. Több helyszínen is 
sikerült órákat indítani 
(Dorog – Kristály Szépség-
ház , Dág Könyvtár) egészen 
az óvodás gyermekektől a 

tini felsős gyermek korosztá-
lyig. A másik nagy lépés is 
megtörtént a nyár folyamán, 
miszerint sikerült angol óra-
adói státuszban felvételt 
nyernem az Eötvös József 
Általános Iskolába. Hatalmas 
megtiszteltetés számomra 
egy ilyen neves iskolába ke-
rülni és a pedagógus kar 
tagjává válni, még ha óra-
adóként is. A teljes keretet 
pedig kisfiúnk idei iskolakez-
dése adja, azaz nagy izgal-
mak közepette ő is elindult a 
tanulás lépcsőfokán. Záró 
gondolatként szeretném 
hozzátenni, hogy nagyon 
hálás vagyok a sorsnak, hogy 
a 15 és fél év alatt rengeteg 
olyan emberrel találkoztam, 
akitől valami pluszt kaptam a 
munka, illetve a spiritualitás 
terén, legyen szó verseny-, 
illetve közszféráról. Szeret-
nék az Eötvös iskola tanári 
karában is nyitott, tiszte-
lettudó és kedves emberi 
kapcsolatokat kialakítani. 
Mivel van rálátásom az iro-
dai és pedagógusi pályára 
egyaránt, azt gondolom, 
hogy a pedagógusi pályára 
születni kell, egy végtelenül 
tiszteletre méltó szakma és 
minden hasonló elismerést 
megérdemelne, mint a ver-
senyszférában tevékenyke-
dők, hiszen egy nemzet leg-
főképpen a pedagógusok 
alázatos munkájától marad 
meg létezni. 

Új arcok a katedrán 

Tanítóként végeztem, angol 
műveltségi területen. A főis-
kola elvégzése után több 

évig tanítottam, majd egy 
rövidnek szánt, de végül 
hosszabb  kitérő után a ta-
valyi évben ismét visszatér-
tem a pedagógus pályára. 
Közben több pedagógiai 
témájú továbbképzésen is 
részt vettem, hiszen mindig 
is ez érdekelt, mindig gyere-
kekkel szerettem volna fog-
lalkozni. Az idei tanévtől 
kezdtem itt, az Eötvös isko-
lában tanítani 2., ill. 5., 6. 
osztályban.  

Pályámat az Epöli Általános 
Iskolában kezdtem, majd 
hosszabb ideig a tokodaltá-
rói Gárdonyi iskolában taní-
tottam. Az utóbbi tíz évet a 
DOKI Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolában töltöttem, 

alsó tagozatos tanítóként, 
kis felmenő rendszerben, 1-
2. osztályokban. Idén szep- 
tembertől az 1.a osztály 
tanítójaként dolgozom, vala-
mint az 1.c osztály délutáni 
foglalkozásainak egy részét 
vezetem. Dorogon élek, fér-
jemmel és 18 éves fiunkkal, 
aki eötvösös diák volt. Két 
felnőtt lányom is van, ők 
már önálló családot alapí-
tottak. Örülök, hogy itt va-
gyok, és remélem, hogy 
hasznos tagja leszek az Eöt-
vös iskola közösségének.  

Bartalos Edina 

Jánoshegyi Janka 

2008-ban szereztem meg 
konduktor-tanítói diplomá-

mat a Pető András Főisko-
lán. Szakmai tapasztalato-
mat és nyelvtudásomat 
Angliában szereztem, ahol a 
11 év alatt konduktorként is 
és tanárként is dolgoztam. 
Magyarországon fejlesztő-
pedagógusi munkakört 
láttam el több iskolában. 
Külön örömmel tölt el, hogy 
az Eötvös iskolában angol 
nyelven is taníthatok, és a 
matematika tantárgy okta-
tásának folyamatában is 
részt vehetek. 
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Kiss-Vig Dóra 

Budapesten születtem, a 
gyermekkoromat Dorogon 
töltöttem. Hét év távollét 
után idén nyáron költöztem 
férjemmel Csolnokra. Az 
elmúlt években Jánossomor-
ján éltem, ahol a helyi általá-
nos iskolában dolgoztam. 
Kezdetben pedagógiai asz-
szisztensként, majd főiskolai 
tanulmányaim megkezdése 
után egyre több lehetősé-
gem nyílt a tanításra is. Taní-
tói végzettséget 2021-ben 
szereztem. A pedagógus 
pálya mindig is vonzott, hi-
szen pedagógus szüleim 
révén már fiatal koromban 
megérintett ez a közeg. 
Ugyan 2012-ben turizmus- 
vendéglátás szakon szerez-
tem diplomát, de az egyete-
mi tanulmányaim vége felé 
bebizonyosodott, hogy nem 

ez lesz az én utam. Így a dip-
lomaszerzés után pedagógiai 
asszisztens és úszóedzői 
végzettséget szereztem, 
hogy mielőbb gyermekek 
közé kerülhessek. Ez utóbbi-
nak az oktatásával nyolc éve 
foglalkozom. Nagy öröm 
számomra, hogy az idei tan-
évtől az Eötvös iskola tantes-
tületének tagja lehetek, hi-
szen valamikor én is ennek 
az intézménynek voltam a 
diákja. Nagyon szép emléke-
ket őrzök az itt töltött esz-
tendőkről, és remélem, hogy 
tanítványaimat hasonló él-
ményekben és szeretetben 
tudom részesíteni, mint ami-
ket egykor én is kaptam.  
Testnevelést tanítok több-
nyire alsó tagozaton, ahol 
elsődleges célomnak a moz-
gás megszerettetését és a 
sportolás iránti igény kialakí-
tását tartom.  Én magam is 
kisgyermek korom óta spor-
tolok, éveken át versenysze-
rűen úsztam, de számos más 
sportágat is volt szerencsém 
kipróbálni. Munkámra ambí-
ciózusan és alázattal, hiva-
tásszerűen tekintek.  

Kovács Ramóna 

A fővárosban nőttem fel. 
Tanulmányaimat az ELTE 
főiskolai karán végeztem 
matematika-fizika szakon. 
1991-ben kezdtem tanítani 
egy zuglói iskolában, majd az 

élet más területekre is elvitt. 
Az informatikát, az internet 
használatát művelődési há-
zakban kezdtem oktatni fel-
nőtt tanfolyamokon. Három 
nagykorú gyermekem van, 
akikre büszke lehetek. Sza-
badidőmet a családdal, ba-
rátokkal töltöm, szeretem a 
sportot, a művészetet, vala-
mint a természetjárás is ked-
velt időtöltésem.  
Azt gondolom, hogy elfoga-
dással, türelemmel segítve a 
gyerekeket, több sikerél-
ményhez juttatva őket, meg-
szeretik a matematikát és 
eredményesebben tanulnak. 

Oláh Gábor 

Kovács Ramóna vagyok, 
Csolnokon élek férjemmel és 
két kisgyermekemmel. Sza-
badidőm nagy részét a csalá-
dommal töltöm. Sokat uta-
zunk, szeretünk kirándulni, 
új helyeket felfedezni, kultu-
rális programokon részt ven-
ni. Esztergomban érettségiz-
tem az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Középiskola gimná-
ziumi tagozatán, majd a 
Széchenyi István Egyetemen 
diplomáztam gyógypedagó-
gia szakon, tanulásban aka-
dályozottak pedagógiája 
szakirányon. Az egyetemi 
évek meghatározóak voltak 
számomra. Az első tapaszta-
lataimat utazó gyógypedagó-
gusként szereztem, illetve a 
Nagysápi Általános Iskolában 
láttam el gyógypedagógiai 
feladatokat 1-8. évfolyamon. 
A gyes időszaka is aktívan 
telt, ugyanis néhány pedagó-
gus kollégámmal egy saját, 
Fejleszt-Lak nevű fejlesztő 
kuckót nyitottunk, ahol 
komplex gyógypedagógiai 
ellátást biztosítottunk. Va-
lamennyi foglalkozásunk 
pedig még ma is elérhető. 
Szakmai tudásomat igyek-

szem állandóan frissíteni, 
lépést tartani a tudomány 
fejlődésével, így nemrég 
Komplex mozgásterápiás 
fejlesztőként szereztem ta-
núsítványt. A munkámra 
hivatásként tekintek, felada-
taim lelkiismeretes megoldá-
sára törekszem. Felismerni, 
eleget tenni a gyermekek 
speciális igényeinek, segíteni 
a gyermekeket a kudarcél-
mények elkerülésében ren-
geteg türelemmel, empátiá-
val, toleranciával, a haté-
kony segítségnyújtás eszköz-
tárának kreatív alkalmazásá-
val, következetességgel, a 
legjobb tudásom szerint. 
Megtisztelő számomra, hogy 
ettől a tanévtől kezdve az 
Eötvös József Általános Isko-
la tantestületének tagja le-
hetek. 

Az Eötvös József Általános 
Iskola tanulója voltam, így 
aztán kicsit olyan számomra 
itt dolgozni – ennyi év után 
– mintha „hazajöttem” vol-
na a jól ismert narancssárga-
szürke épületbe. Piliscsabán 
végeztem, a Pázmány Egye-
temen, angol és magyar 
szakon. A tanári hivatást 
nem én választottam, ha-
nem sokkal inkább a tanár-
ság választott engem, azt 
hiszem. Még az egyetemi 
évek alatt kezdtem angolta-
nárként dolgozni egy eszter-
gomi nyelviskolában, és 
ahogy egyre gyakorlottabb 
lettem, beletanultam és 

beleszerettem a nyelvtaní-
tásba. Dolgoztam Szentend-
rén és Esztergomban, főleg 
gimnáziumokban, ezen kívül 
néhány éve a LanguageCert 
nyelvvizsgák lebonyolításá-
ban, vizsgáztatásban is részt 
veszek, ha időm engedi.  
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Iskolánkban immár hagyo-
mánnyá vált, hogy a Nyelvek 
Európai Napja alkalmából 
angol, illetve német nyelvű 
produkciókkal kápráztatjuk 
el iskolai közösségünket. 
Az idén is lelkesen készül-
tünk. Osztályunkból néhány 

lánnyal összefogtunk , s egy 
zenés produkciót hoztunk 
létre. A legendás Queen 
együttes számát: I want to 
break free-t adtuk elő. Osz-
tályfőnökünk szabadkezet 
adott nekünk, megvalósít-
hattuk a saját elképzelésün-
ket. Nagyon izgultunk, hogy 
sikeresek legyünk, ám izgal-
munk hamar elszállt a szín-
padon, hatalmas tapsot kap-
tunk. Rajtunk kívül termé-
szetesen nagyon sok jó mű-
sorszám készült, élveztük a 
különböző fellépők előadá-
sait. Látszott, hogy mindenki 
sok energiát és időt fektetett 

a felkészülésbe. Gratulálunk 
Nektek, ügyesek voltatok! 
A műsor színvonalát emelte 
a záró fellépés, amikor a 4.c 
osztályos tanulók elkezdték 
énekelni a „We’re the world, 
we’re the children” című 

számot, majd az egész iskola 
csatlakozott hozzá. Szerin-
tünk az idei volt az egyik 
legjobb Nyelvek Európai 
Napja. 

Schieszler Anna 

 
 

Nyelvek Európai Napja 

Langwest Országos Angol Nyelvi  
Tehetségkutató Verseny 

Iskolánk első ízben vett részt 
a Langwest Országos Angol 
Nyelvi Tehetségkutaó Verse-
nyen. A döntőt a tavalyi tan-
év végén egy írásbeli elő-
döntő előzte meg, melyet az 
ország különböző pontjain 
rendeztek meg. Mi Hatvan-
ban tettünk próbát. Szorgal-
masan és kíváncsian készül-
tünk az első megmérettetés-
re. Nagyon örültünk, amikor 
megtudtuk ,hogy az első 15 
legjobb eredményt elért 
tanuló között a szóbeli dön-
tőn is részt vehetünk, amely 
Miskolcon került megrende-
zésre az idei tanév elején, 
szeptemberben. A döntő 
ünnepélyes megnyitója után 
kezdődött a drukk, hiszen 
mindenki a legjobbat akarta 

kihozni magából. Mind-
annyian másként éltük 
meg a pillanatot. Volt 
aki nagyon izgult, néhá-
nyan azonban nyugod-
tan várták, hogy sorra 
kerüljenek. Számomra 
a felkészülés és a ver-
senyzés is tele volt iz-
galmakkal, de minden 

pillanatát élveztem. Nagyon 
örültünk  amikor kihirdették 
a végeredményt. Igazán 
büszkék vagyunk, hogy isko-
lánk hírnevét ilyen szép he-
lyezésekkel öregbíthettük: 
I. Kategória 
3. hely: Kardos Míra (4.c)  
Felkészítő tanára: Szabó 
Magdolna. 
4. hely: Vadadi Márton (5.c)
Felkészítő tanára: Hegedűs 
Mária és Mildner Andrea. 
II. Kategória: 
3. hely: Kain Adrián (7.c )  
4. hely: Kollár Emma (7.c)  
9. hely: Nagy Eszter (7.c)  
Felkészítő tanáruk: Geleji 
Aranka. Köszönjük a felkészí-
tést, várjuk a következő ver-
senyt! 

Azért olvasok, hogy egyedül legyek. 
Azért olvasok, hogy gondolkozzak. 
Azért olvasok, hogy ne foglalkozzak a külvilággal. 
Mikor olvasok, egy új világ nyílik meg. 
Mikor olvasok, én animálom fejemben a történetet. 
Mikor olvasok, egy új ajtó nyílik meg előttem, amin ha 
átlépek, minden megváltozik. 
A könyv világa maga csodaország, aminek csak a képzele-
ted szabhat határt. 
Bármilyen indokkal lehet olvasni. 
Ha unatkozol, olvass! 
Ha van egy kis szabadidőd, olvass! 
Ha szeretsz olvasni, olvass! 
Ha jobban szeretnél fogalmazni, olvass! 
Olvasni jó dolog. 

Kollár Emma 7.c 

Nagy Eszter 
Brosch Noémi 7.c 

Olvass velünk! 

Juhász Milán 8. c osztályos 
tanuló Rita néni egyik ma-
gyaróráján írta le gondola-
tait az olvasásról. Boldogan 
olvastam sorait, amelyek 
reménnyel töltöttek el, 
hogy talán még a mai fiata-
lok is - a mobiltelefonok és 
az internet világában - át-
élik az olvasás örömét. 
Könyvtárostanárként sajná-
lattal tapasztalom, hogy 
egyre kevesebbet olvasnak 
diákjaink. Közel 20 éve 
azért indítottam útjára az 
Olvass velünk! könyvtári 

pályázatot, hogy megpró-
báljam olvasásra ösztönöz-
ni a gyerekeket. Ez az idei 
tanévben sincs másképp. 
Az alsós gyermekeknek a 
tanév során négy, a felsős 
tanulóknak három könyvet 
kell elolvasni, és kitölteni a 
hozzájuk tartozó feladatla-
pokat. Mivel az utolsó fel-
adatlap leadási határideje 
2023. május 31., még most 
sem késő elkezdeni az olva-
sást. Szeretettel várom a 
vállalkozó kedvű gyereke-
ket! 

Juhász Milán: Azért olvasok 
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Az idei tanévben is a hagyo-
mányokhoz híven változatos 
programokkal ünnepeltük a 
népmese napját, Benedek 
Elek születésnapját. Reg-
gel 8 órakor a kicsiknek a 
felsős osztályokból érke-
ző tanulók mondtak el 
egy mesét, a felsősöknek 
pedig az osztályban taní-
tó pedagógusok mesél-
ték el kedvenc meséjü-
ket. Az aulában Benedek 
Elek életéről és műveiből 
összeállított anyagot tekint-
hettek meg a gyerekek. A 
népmese napján került sor 
az első osztályosok körében 

meghirdetett rajzpályázat 
eredményhirdetésére. Szin-
tén ezen a napon sorsoltuk 
ki a szerencsés nyerteseket 

azok közül a vállalkozó ked-
vű diákok közül, akik helye-
sen oldották meg a könyvtár 
„mesés” keresztrejtvényeit.  

Népmese napja 

A Barangoló Kalandorok 
túraszakkörrel október 8-án 
a Kis-Strázsa-hegyre kirán-
dultunk. Az iskolától indul-
tunk el több mint 65 diák-
társunkkal, de szülők is kí-
sértek bennünket. A Strá-
zsára meredek lépcsősoron 
kapaszkodtunk fel, közben 
néha-néha megálltunk gyö-
nyörködni a szép tájban. 
Mikor felértünk a hegy tete-
jére, kinyitották számunkra 
a kilátótornyot, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílt a 
Dunára és a Bazilikára. Ez-
után megpihentünk, min-
denki elfogyasztotta az ott-
honról hozott elemózsiát. 
Magdi néni bejelentette a 
túrázóknak a meglepetés-
programot. Az Esztergomi 

Madárakol szervezésében 
madárgyűrűzésen vettünk 
részt! Mindenki megörült. 
Megfoghattuk a madarakat, 
és csoportosan engedtük el 
őket. Közben érdekessége-
ket hallhattunk a madárvé-
delemről és madárgyűrűzés 
jelentőségéről. A program 
nagyon érdekes volt, min-
denkinek tetszett. Délután 
elindultunk az iskola felé, 
ahol elbúcsúztunk egymás-
tól. Köszönjük a szervezést 
Magdi néninek, és kísérőta-
nárainknak, Niki néninek, 
Dóri néninek, Ibolya néni-
nek és Attila bácsinak. Na-
gyon jól éreztük magunkat, 
legközelebb is jelentkezünk!  

Eplényi kirándulás 

Október 13-án kora reggel 
az 5. évfolyamos gyerekek-
kel Eplénybe indultunk. Töb-
ben még soha nem ültek 
libegőn, ezért nagy volt az 
izgalom. Két órás utazás 
után végre megérkeztünk. 
Csodálatos időnk volt, sütött 
a nap, kellemesen meleg 
volt. Egy túravezető várt 
minket, néhány szó segítsé-
gével buzdító csatakiáltást 
kellett írnunk, majd elindul-
tunk a libegővel, hogy meg-
hódítsuk a hegyet. A megol-
dásra váró feladatokat talá-
lós kérdések formájában 
kaptuk meg, melynek meg-
oldását a természetben kel-
lett keresni, majd lefényké-
pezni. Az izgalom csak az út 

elején, rövid ideig tartott, 
mindenkinek nagyon tet-
szett az utazás. A hegytetőn 
egy kilátóból megnéztük a 
környéket, innen még a Ba-
latont is láthattuk. Zegzugos, 
barlangos, őszi erdőn ke-
resztül, a sípálya mellett 
kirándulva érkeztünk vissza 
a völgybe. Mindenki ügye-
sen megoldotta a feladato-
kat, még az eldugott láda 
kódját is megfejtettük, mely-
ben egy kis faládika és egy 
oklevél volt. Szuper napot 
töltöttünk együtt, nagyon jól 
éreztük magunkat, élmé-
nyekkel teli, kicsit elfáradva 
érkeztünk haza.  

Gyásznapi műsorunk 

A Strázsa-hegyen barangoltunk 

Október 6-án egy egész 
nemzet gyászol. Mindenki 
tudja, hogy ez a nap az év 
egyik legszomorúbb napja. 
Sok-sok embert, valamint az 
aradi vértanúkat azért vé-
gezték ki, mert Magyaror-
szágért kiálltak, hazánk füg-
getlenségét akarták elérni. 
Az emlékműsorra sokat pró-
báltunk Niki nénivel. A fő-
próba nagyon izgalmas volt, 

mert az 5. évfolyam diákjai 
ekkor tekinthették meg mű-
sorunkat. A próbák során 
megértettük, hogy az aradi 
vértanúk miért is harcoltak, 
illetve a vértanúk utolsó 
gondolatai is nagyon meg-
érintettek minket. Reméljük, 
hogy ez az október 6-i zenés 
megemlékezés mások szá-
mára is emlékezetes marad.  

Putnoki Zéta 6.b 

Lencsés Panna 
Simon Natália, 6. a 

Szencziné Szilárd Gabriella 

Schieszler Anna 
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Sapri-Dorog Futófesztivál 2022 

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 

Tavaly harmadik helyen vé-
geztem a Sarpi Dorog Futó-
fesztiválon a harmadikosok 
között. Már akkor eldön-
töttem, hogy negyedikes-
ként majd szeretnék a dobo-
gó tetejére állni. Szerettem 
volna jobban felkészülni, de 
végül csak egyszer tudtam 
1500 méter hosszú távot 
futni a verseny előtt. Szept-
ember 16-án, 15:45-kor raj-
tolt a Hétszínvirág ovi elől 51 
harmadik és 24 negyedik 
évfolyamos lány. A többiek-
kel együtt én is nagyon izgul-
tam és már alig vártuk, hogy 
végre elindulhassunk. A fu-
tópályától egészen a Sport-
csarnokig kellett futni, majd 
vissza a művelődési ház elé. 
Az első kanyarig csak előz-
gettem a mezőnyt, majd az 
alagúthoz érve azt vettem 
észre, hogy már legelöl fu-
tok. Innen már csak meg 
kellett tartanom a tempót, 
hogy senki ne előzzön le. A 
fordítóhoz érve fáradni 
kezdtem, de arra gondoltam, 
nyerni szeretnék, így még 
jobban belehúztam. A táv 
vége felé feltűnt az út men-
tén az anyukám, majd az 
apukám és a kiskutyánk is, 
mindannyian nagyon szur-
koltak, ami plusz erőt adott 
a célegyenesben. Egy har-
madikos kislány az utolsó 
pillanatban épp egy lépéssel 
előttem ért célba. Nagyon 
elfáradtam, de nagyon büsz-
kén álltam fel a dobogó leg-
felső fokára és vettem át az 
aranyérmet. Az eötvösös 
diákok nagyon jól szerepel-

tek az idei futáson, a negye-
dik évfolyamos dobogós 
lányok mind a mi iskolánk 
tanulói. Remélem jövőre is 
hasonlóan ügyesek és gyor-
sak leszünk! 
 
 

Eredményeink 
2. osztályosok  
Fiúk 
1.hely: Vágvölgyi Vajk  2.c 
Lányok 
2.hely: Binder Anett 2.b 
3.hely: Horváth Sára Abigél 2.c 
3. osztályosok  
Fiúk 
1.hely: Kornokovics Benett 3.c 
Lányok 
2.hely: Márton Csenge 3.a 
4. osztályosok  
Lányok 
1.hely: Kövesdi Flóra 4.a 
2.hely: Kákonyi Borbála 4.b 
3.hely: Pónya Boglárka 4.c 
5-6. osztályosok 
Fiúk 
1.hely: Papp Milán 6.a 
2.hely: 6.a 
Lányok 
3.hely: Kérészi Blanka 6.a 
7-8. osztályosok 
Fiúk 
2. hely: Mihály Botond 7.b 
Lányok 
1.hely: Csibra Lara 7.a 
2.hely: Boruzs Danuta 8.b 
Gratulálunk! 

Kövesdi Flóra 4.a 

Szeptember 22-én autó-
mentes bicajnapot szerve-
zett  a Dorogi Kerékpáros 
Egyesület. Sok dorogi diák 
csatlakozott, iskolánk tanu-
lói is szép számmal érkeztek 
biciklivel ezen a napon az 
iskolába. A megmozdulás 
célja az volt, hogy felhívjuk 

a figyelmet az egészséges, 
mozgásban gazdag élet-
módra és környezetünk 
védelmére azáltal, hogy a 
környezetszennyező autó-
zást lehetőség szerint kerék-
pározásra cseréljük.  

Berecz Klára 

Autómentes bicajnap 

Sportágválasztó 

Pénteken iskola után a Sarpi 
futásra mentem a testvé-
remmel. Lefutottam 800 
métert, harmadik lettem. Az 
eredményhirdetés után a 
sportágválasztón sok min-
dent kipróbáltam. Nyomdá-
kat gyűjtöttem, amiket aján-
dékokra váltottam. Teni-
szeztem, síeltem, fociztam, 

birkóztam, táncoltam, kem-
poztam, kéziztem. A kango-
ohoz túl könnyű voltam, de 
jövőre azt is kipróbálom a 
teke és a darts mellett. Köz-
ben népszerűsítettem az én 
egyik sportomat, a 
kyokushin karatét.  

Horváth Sára 2.c 


