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Mikulás
Mikulás, vagyis Szent Miklós püspök
volt a keleti egyház máig is legtiszteltebb szentje. A legenda szerint a szomszédságában lakó férfinak volt 3 lánya,
akiket férjhez akart adni, de nagy szegénységben éltek, így nem volt hozomány a leányok számára. Szent Miklós
az éj leple alatt a lányok ablakába három zacskó aranyat tett, hogy megmentse becsületüket, és tisztességesen férjhez tudjanak menni. Mikor a harmadik
lány ablakától osont el az éjszaka közepén, meghallották a mocorgást, kinéztek, de már csak egy piros ruhás alakot
láttak sietősen távozni a hóesésben. Innen ered a szokás, hogy csizmát, zoknit
teszünk az ablakba vagy a kandalló fölé
ajándék reményében.
Hazánkban az ajándékot osztogató piros
köpenyes Mikulás mai alakja mintegy
hatvan éve terjedt el. Azóta rendszeresen látogatja az óvodákat, iskolákat,
hogy megörvendeztesse a gyermekeket.
December 6-án a mi iskolánkban is járt
a nagyszakállú, nagy meglepetést szerezve ezzel kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. De erről meséljenek inkább a
képek...
Szűcs Anna

15. évfolyam 4. szám

2010. december

1. oldal

Csengőszó

Beszámoló
Keresztény Múzeum
2010. november 23-án a művészettörténet szakkörösökkel ellátogattunk az
esztergomi Keresztény Múzeumba.
A csoportot a múzeumban kétfelé osztották. Mindenki kapott egy-egy tárlatvezetőt. Az előadók elmondták, hogy
ebben a múzeumban található Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteménye. Képtára jelentős festészeti gyűjteménnyel rendelkezik. Az alkotások
között láttunk késő gótikus magyar festményeket és szobrokat. A Keresztény

Múzeumban megtalálható az olasz, az
osztrák, a német, a barokk és a németalföldi festészet. Csodálattal néztük a
falikárpitokat is. Az iparművészeti
gyűjtemények legszebb darabjait láthatjuk itt. A finoman megmunkált és kidolgozott tárgyakon nem látszanak az
eltelt évek, évszázadok. Grafikai gyűjteményei a 15. századtól kezdődnek,

több mint 5000 lapot számolnak. A
tárlatvezetés során az érdekesebb műalkotásokról és azok készítőiről sok információt tudtunk meg. A múzeumlátogatás végén a kísérőktől játékos, rajzos
feladatot kaptunk. Ez nagyon jó volt a
kirándulás lezárásaként.
Köszönjük Kolonics Péter tanár úrnak,
hogy közreműködésével megismerhettük hazánk és a világ nagyjainak remek
alkotásait.
Sárai Cintia 7.b

Későgótikus magyar festészet és
szobrászat (15-16. század)

Franz Anton Maulbertsch és műhelye
Az Utolsó Vacsora (1760 körül)

Iparművészeti gyűjtemény
(12-20. század)

Így írunk mi...
Hörcsögvers

A tél örömei

Szép állat a hörcsög,
Kicsi tálból szörcsög.
A mancsával kapar,
Hogyha répát akar.

Evés után pihennek,
De álmosak lehetnek.
Keresik megszokott helyüket,
Álom kerülgeti a szemüket.

Bebújik az alagútba,
Ha ő nagyon fel van dúlva.
Hogyha jobban megsértődik,
Kis vackában mérgelődik.

Szép álmokat kicsikék!
Ez egy napba belefért.
Álmodnak sok zöldséget,
Minden ételféleséget.

Aztán vidám lesz megint,
Jó pajtásának legyint.
„Gyere haver, rohangáljunk,
És ma estig meg se álljunk!”

Szép állat a hörcsög,
Kicsi tálból szörcsög.
Aztán nyugovóra tér,
Ha a házba még befér.

Játék után sokat esznek,
Amitől szép nagyok lesznek.
Tele vannak a sok jótól,
Sárgarépától, s diótól.
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Szvoboda Hanna 5.b

2010. december

Télapó lépked magas hóban,
Húzza puttonyát a szomszéd faluba.
Segíthetsz neki, megjutalmaz érte,
Ha eljön szánkóján egyszer egy évben.
Ilyenkor a gyerekek kedve csuda jó,
Karácsonyfa alatt ajándékot bontogatni jó,
Majd eljön hamar az óévbúcsúztató.

Szabó Zsófia 7.a
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Olvasósarok
Új könyvek a könyvtárban
Péter Gyula: A futball világa

Dietmar Mertens: Kígyók

A futball minden idők egyik legnépszerűbb játéka, hatalmas
tömegeknek okoz örömöt és bánatot napról napra. A foci
mindenkié: bárhol lehet játszani, kevés kellék szükséges hozzá, szabályai egyszerűek. A labdarúgás egységbe kovácsolja az
embereket, a fiatalokat
és az időseket egyaránt.
Játékosként a pályán
egy nyelvet beszél mindenki: a futball nemzetközi nyelvét. A szerző
különös figyelmet fordít
a világ- és Európabajnokságok eseményeire, miközben bemutatja
a múlt és a jelen hőseit,
vezéralakjait, a világ
leghíresebb futballklubjait, a focit koordináló
szervezeteket, a jelentős
magyar csapatokat. Kiemelten kezeli az Aranycsapat históriáját, tagjainak életrajzát,
s anekdotákat ad közre feledhetetlen eseményekről, meccsekről, játékosokról, bírókról, edzőkről. A könyv célja, hogy a
játékhoz hasonlóan összehozza a generációkat.

A kígyók csodálatra késztetnek mindannyiunkat. Hogyan
tudnak könnyedén és gyorsan haladni hosszúra nyúlt testükkel? Hogyan képesek egészben lenyelni a zsákmányukat? A
Mi MICSODA sorozat
e kötetében Dietmar
Mertens biológus és
tudományos szakújságíró a kígyók változatos
csoportjait, testfelépítésük, érzékszerveik, viselkedésük sajátosságait
mutatja be. Az olvasó
megtudhatja, hogyan
szaporodnak ezek a
különleges pikkelyes
hüllők, mit esznek, de
azt is, miféle trükkökkel
hárítják el ellenségeik
támadásait. A szerző
választ ad azokra a kérdésekre, hogy a sok
mérges kígyó közül
melyek a legveszedelmesebbek, és mérgük hogyan hat az
emberi szervezetre. Ötleteket is kapunk, hogy ha szívünkön
viseljük a kígyófajok sorsát, mit tehetünk megóvásuk érdekében, akár a saját házunk táján, kertünkben.

Sztanevné Rácz Katalin:
Papírcsodák 2.
A Papírcsodák 2. című
könyvben új modellek elkészítését mutatja be a szerző
lépésről-lépésre, sok fotóval
és leírással. Már a kisebb
gyerekek is sikereket érhetnek el a papírok tekergetésében, de a kihívást kereső
„művészek˝ is találnak maguknak megfelelő alkotnivalót. Ebben a kiadványban is
megtalálhatók a különböző
ünnepekre és évszakokra
jellemző modellek, de most
gondoltak a fiúkra is, és nekik tervezték a különböző
légi, földi és vízi járműveket.
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Karlócai Mariann:
Hajtogatási egyszeregy
Egy darab papiros, mely
kezünkbe akad, hajtogatásra
ingerel. Megfogjuk, félbehajtjuk és igyekszünk gyerekkori emlékeinket felidézni, mit is tudtunk annak
idején belőle készíteni. A
könyvet egyaránt szánjuk
gyerekeknek, felnőtteknek,
mert minden korosztály
örömét leli a hajtogatásban,
ha maga készíti. Tematikus
modell gyűjtemény az alaphajtásoktól kezdve, amit
iskolákban, óvodákban remekül lehet használni.
.
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Rejtvény
1. Mi annak az édességnek a neve, amelyet ma már csak Magyarországon
akasztanak a karácsonyfára?
2. A hagyományos karácsonyi asztalról
nem hiányozhat ez a csonthéjas gyümölcs. Belsejéből - szép, hibátlan vagy
hibás, barna - következtettek a családtagok egészségére. Mi is ez a termés?
3. Hogy hívják a Mikulást kísérő ördögszerű figurát, aki ijesztgeti a rossz gyerekeket?
4. Mit jelent a Holiday szó magyarul?
5. A Mikulást ilyen néven is ismerjük. Az
50-es években honosodott meg ez a
szó az orosz „gyed moroz” tükörfordításaként.
6. Hogyan hívjuk azt a november 30-ától
induló négy hetet, amely a karácsonyi
készülődés időszaka?
7. Mi a neve annak a német eredetű, jellegzetesen karácsonyi süteményünknek, amelyet cukros dióval vagy mákkal töltenek meg?
8. Mi az a népszokás, amikor a fiatalok
énekelve házról házra járnak, és megelevenítenek egy dramatikus játékot,
közben ajándékokat fogadnak el?
(Kellékük a jászol.)
9. A XIX. sz. végétől Miklós szlovák

nevén hívjuk azt a piros kabátos, nagy
szakállú, jóságos öreget, aki december
elején megajándékozza a gyerekeket.
Ki is ő?
10. Régen almával, dióval feldíszített
faág állt a parasztszobákban a karácsony tiszteletére. Ma mi áll a lakásokban karácsony ünnepén?
11. A karácsonyi vacsora legelterjedtebb
fogása. A népi hiedelem szerint, aki
ezt eszi karácsonykor, annak sosem
lesz üres a pénztárcája a következő
évben. Mi ez az étel?
12. December 13-án kezdik készíteni ezt
a bútordarabot, és 24-én fejezik be.
Elkészülve, tulajdonosa magával viszi
a karácsonyi éjszakai misére. Ott rálépve mágikus képességeknek lesz
birtokosa, mert meg fogja látni a falu
boszorkányait. Hogy hívják ezt a bútordarabot?
13. Mágikus erőt tulajdonít a néphit ennek a gyümölcsnek. Úgy tartották,
hogy aki ezt fogyasztja, az szép és
egészséges lesz. Karácsonykor a családfő annyi felé vágta ezt a gyümölcsöt, ahányan voltak a családban. Mindenki kapott belőle, hogy összetartson
a család. Mi ez a gyümölcs?

14. Vidáman búcsúztatjuk el az év utolsó
napját. A nap neve?
15. Hogyan hívjuk azt a népszokást, amikor fiatalok énekelve járták a falut,
meg-megálltak egy-egy háznál, és
engedélykérés után karácsonyi dalokat
énekeltek? Ezért a háziaktól valami
ajándékot kaptak.
16. Tojásfehérjéből és cukorból készül ez
az édesség a karácsonyfán. Mi a neve?
17. December 28-ához, az Aprószentek
Napjához kötődő népszokás. Az a hiedelem fűződik hozzá, hogy aki átesett
ezen a szertartáson, azt az ártó szellemek nem bánthatják, továbbá testét
nem lephetik el kiütések. Mi volt ez a
népszokás?
18. A borhoz kapcsolódik ez a népszokás.
december 27-én, János napján mit végeztek a borral? Az ilyen bort aztán
gyógyszerként használták.
19. Mi volt az a népszokás, amelyet Szilveszter éjjelén a lányok végeztek?
Hideg vízbe öntötték a felforrósított
anyagot, és a kapott figurából jósoltak
jövendőbelijük foglalkozására. Mi volt
ez a művelet?

1.
2.

Decemberi
népszokások
December hónap számtalan ünnepet,
népszokást tartogat számunkra. A következő rejtvény megfejtéséhez fel kell
elevenítenetek ezeket a hagyományokat. Ha bizonytalanok vagytok a válaszban, nézzetek utána a könyvtárban
vagy az interneten. Helyes megfejtés
esetén a besötétített oszlopban egy
mindenki által ismert karácsonyi dal
egy sorát olvashatjátok. A megfejtéseket dobjátok be a könyvtárban található
gyűjtőládába. A rejtvény helyes megfejtői között apró ajándékokat sorsolunk ki. A sorsolás 2011. január 7-én
lesz a könyvtárban.
Jó munkát, jó szórakozást kívánok!
Szűcs Anna

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Sportrovat
Siklósi izgalmak
November közepén nagy izgalommal
vártuk az utazást Siklósra.
Szerencsére már csütörtök délután elindultunk a pénteki szivacskézilabda versenyre. Így kipihenten kezdhettük az
első mérkőzést. Siklós "B" csapata ellen
bemelegítő győzelemmel hangoltunk a
nehezebbnek tűnő ellenfelek elleni játékra (20-2). Félelmünk beigazolódott,
mert a tavalyi országos döntőn 2. helye-

ADIDAS Kézilabda
Bajnokság
2010. november 24-én szerdán rendezték meg az ADIDAS Kézilabda Bajnokság első fordulóját a Dorogi Sportcsarnokban.
Két csapattal indultunk, a 97-ben és a 98
-ban született lányokkal. Ellenfelünk a
Komárom csapata volt. Az első mérkőzést az idősebb korcsoport játszotta. A
játék eléggé egyoldalú volt, mivel a komáromi lányok nem védekeztek jól, így
a dorogiak már a mérkőzés elején nagy
előnyre tettek szert. Jól kihasználták a
helyzeteket, sokszor alkalmaztak befutást és figurákat. Az ellenfél hamar elfáradt, teljesen lelassult a játékuk, így a
végeredmény 23:2 lett.
A fiatalabb korosztály kicsit nehezebb
helyzetben volt, szorosabb és kiegyenlítettebb volt a játék, mint az előző mérkőzésen. A mieink többnyire hetesekből
szerezték a gólokat. Végül 10:9-re nyert
a Dorog.
Mindkét dorogi csapat győztesen hagyta
el a pályát. A megyei döntő második
fordulója januárban lesz.

Oláh Renáta 7.a
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zést elérő Mohácsiaktól - feledhető játékkal - vereséget szenvedtünk. Ezután
a Szekszárd nagyon erős csapatát szoros meccsen egy góllal vertük (17-16).
Ellenük a tavalyi országos elődöntőn
sok góllal kaptunk ki, így most sikerült
a visszavágás. HURRÁ! Utána Szekszárd további két csapata ellen sima
győzelmek következtek (16-11), (16-8).
A XVIII. Kanizsai Kupán a 2001-ben

születtek versenyén 10 csapat indult,
ahol négy győzelemmel és egy vereséggel zártunk. Ez sajnos csak a 4.
helyre volt elegendő.
Köszönjük Attila bácsinak ezt a nagyszerű lehetőséget, és a meglepetés pizzát, amit ebédre hozatott.
Imrei Nóra 3.a

Lábtenisz tornagyőzelem
Dunakeszin
A tavalyi diákolimpián bronzérmes
dunakeszi Széchenyi iskola erőfelmérő
tornát szervezett hármas csapatok részére. A meghívást örömmel fogadtuk,
hiszen kíváncsiak voltunk, hogy a szinte teljesen megújult együttesünk mire
képes a már több éve együtt játszó dunakeszi alakulatával szemben. Hét játékosunk közül hatan még sohasem vettek részt hasonló versenyen, így 2010.
november 21-én reggel izgatottan várták az indulást.
A rövid utazás után még fel sem ocsúdtunk, már az iskola hangulatos kis tornatermében melegítettünk. Rövid előkészület és a sorsolás után kezdődhetett
a játék. Mindkét csapatunk hat mérkőzést játszott. Nagy örömünkre a Reményi Tamás, Apáthy Kálmán, Bakos
István, Juhász Ádám alkotta négyes
kiváló teljesítményt nyújtva minden
mérkőzését megnyerve az első helyen
végzett. A Tóth Norbert, Filep Illés,
Sólyom Dániel fémjelezte csapat sokszor megszorongatva erős ellenfelüket,
a negyedik helyet szerezte meg. A jó
eredmény után büszkén és kitűnő hangulatban érkeztünk haza. A torna nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen egy

2010. december

összeszokott, erős csapattal találkoztunk, akik más stílust képviselnek, mint
amit itthon megszokhattunk.

A fiúk tehát sikerrel vették az első akadályt, ám még az út elején tartunk. A
következő versenynek már az országos
döntőbe jutás a tétje. Szurkoljunk nekik!
Balogh Balázs
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Sportrovat
Bronzvasárnap Szombathelyen
2010. november 27-én és 28-án a III.
Student Comfort Kézilabda Kupára
készültünk Szombathelyre, ahol az U8

és U10-es korosztályban indultunk.
Hétvégén nemcsak az ellenfelekkel
kellett megküzdenünk, hanem az időjárással is, hiszen reggelre 20 cm-es hó
esett. Így csak késéssel érkeztünk meg
egyenesen az első meccsre.
Az első 5 percben csak ébredeztünk a
hosszú utazás után, innen kellett felállnunk. Végül az utolsó percben meg
tudtuk fordítani az eredményt, így egy
góllal legyőztük az Alcoa Székesfehérvár csapatát. Következő ellenfelünk
Körmend volt, itt sokkal könnyebb
helyzetben voltunk, nagy fölénnyel
nyertünk. Az U10-es csapatról sajnos
nem jó híreket kaptunk, mindkét mecscset elvesztették. Az ellenfelek a Nádasd csapata és az FTC voltak. A
Szombathely elleni meccsükre mi is
elmentünk szurkolni, ennek hatására
sima győzelmet arattak. Délutánra két
mérkőzésünk maradt, a Veszprém Barabás ellen vereséget szenvedtünk. Az
eredmény végig szoros volt, akár nyerhettünk is volna. Zárásként a Fradi B
csapata volt az ellenfél, itt végre a másodikosok is szóhoz jutottak. Az U10-es
csapat Dunaszerdahely ellen vereséget
szenvedett, így az alsó ágra kerültek.
Nekünk, az U8-as csapatnak még megmaradt az esélyünk az éremszerzésre.

Este elmentünk a szállásra, ahol 8 ágyas
kollégiumi szobák voltak. Nehezen
aludtunk el, mert nagyon fel voltunk
pörögve. Másnap a keresztbe játék során az ország egyik legerősebb csapatával kellett játszanunk a döntőbe jutásért.
Meg tudtuk őket szorongatni, de sajnos
nyernünk nem sikerült. Aztán kiderült,
hogy ismét a Veszprém csapatával kell
megküzdenünk a bronzéremért. A hétvége legjobban sikerült játékával egyértelmű sikert arattunk. A 2000-es születésű csapatról csupa jó híreket hallottunk, minden meccsüket megnyerték,
így sikerült az 5. helyet megszerezniük.
Megvártuk az eredményhirdetést, ahol
büszkén vettük át a megérdemelt érmeinket. Bronzvasárnaphoz méltóan ismét

Imrei Nóra 3.a
A bronzérmes csapat tagjai:
Bodnár Nikolett
Forgács Viktória
Imrei Nóra
Menárik Adrienn
Németh Fanni
Róth Edina
Zibák Fanni
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!

A bronzérmes csapat
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hóesésben indultunk hazafelé.
Köszönjük Gerda néninek és Attila bácsinak, hogy részt vehettünk ezen a
kézilabda tornán. Hajrá kézilabda, hajrá
Dorog!
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