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Az Eötvös Alkotókör a Diákalkotók VI. Zománcművészeti Biennáléján
2010. május 8-án nyílt
meg Egerben a Diákalkotók
VI. Országos Zománcművészeti Biennáléja az Egri
Kulturális és Művészeti Központ szervezésében és a
Tűzzománcművészek Magyar
Társasága
támogatásával.
Iskolánk alkotóköre gond
nélkül készülhetett az idei
megmérettetésre, mivel a
„Segíthetek? MOL tehetségtámogató
program”
keretében az Új Európa
Alapítvány anyagi támogatásával vásárolhattuk meg
mindazokat az alapanyagokat, amelyek nélkül tűzzománc készítése lehetetlen.
Az ez évi Biennálé mottójául Ady Endre szavait
választották: „…S halk mormolással kezdte a mesét a
vén Duna”. Olyan alkotásokat vártak a kiíró Egri Kulturális és Művészeti Központ
munkatársai, amelyek kifejezik a víz éltető, megújító

Fityó Renáta
14. évfolyam 9. szám

erejét. 34 közösség, alkotóműhely nevezett pályamunkáival a megmérettetésre,
amelyet minden eddiginél

egyenértékűnek nevezte a
kiállított munkákat. A megnyitó a Leverunda énekegyüttes előadásával kezdő-

színvonalasabbnak nevezett
a zsűri. A kiállítást megnyitó
Morelli Edit Ferenczy Noémi-díjas képzőművész a felnőtt iparművészek anyagával

dött, és a díjak átadásával
zárult. A díjakat a már említett Morelli Edit, a zsűri elnöke adta át. A díjazás három korcsoportban történt:

Csoportos alkotás
2010. május-június

Alkotókörünk csak a 11-14éves kategóriában küldött be
munkákat. Ebben a korcsoportban, egyéni kategóriában
3. díjat kapott Fityó Renáta:
A ifjú szép vízi tündér című
munkájáért. 1. díjas lett
Szeibert Réka: Vaskapu című tűzzománca. Csoportos
kategóriában 3. díjas lett
Illés Anett és Király Mirella
5. nap című műve, 2. díjat ért
el Csizmár Dominik, Kiss
Zsófia, Kormos Letícia, Lévai
Fruzsina,
Sárosi
Nanetta, Szabó Mira, Szabó
Colin, Vázsonyi Zsófia, Vig
Sára, Wágner Tamás közös
zománca, az Öreg Puszta
meséje.
Mégegyszer köszönjük
az Új Európa Alapítvány
„Segíthetek? MOL tehetségtámogató
program”
támogatását.
Kolonics Péter
az alkotókör vezetője

Szeibert Réka
1. oldal
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Ballag már... a 8. a osztály
Osztályfőnök: Balogh Balázs
Ballagó diákok:
Bredán Patrícia
Czomba Péter
Dávid János
Dénesi Beatrix
Détári Bence
Dolinszki Norbert
Fuchs Klaudia
Heves Dávid
Hordós Anita
Horváth Dóra
Horváth Vivien

Búcsúzunk
Nyolc évet töltöttünk el ebben az iskolában.
Eljött az idő, hogy középiskolában folytassuk tanulmányainkat. Itt az ideje a búcsúnak.
Búcsúzunk tanárainktól, iskolatársainktól,
tantermeinktől.
Milyen szorongással és izgalommal kezdtük
az első osztályt. Megismertük tanárainkat,
megtanultunk írni, olvasni, számolni, sok új
ismeretre tettünk szert. Indultunk tanulmányi és sportversenyeken, s meneteltünk osztályról osztályra egészen a nyolcadik osztályig.
Köszönjük tanárainknak a türelmet, a segítő
fáradozást és az útravalót, amellyel elindítottak bennünket a nagybetűs ÉLETBE.
Emlékeinkben örökre őrizzük a vidám kirándulások, Eötvös-napok, sportversenyek élményét. Szomorúan lépünk majd ki utoljára
iskolánk kapuján. Szeptemberben mindenki
máshol tesz nagy lépéseket céljai elérésére.
De biztosan találkozunk még, és az Eötvös
iskolát nem feledjük el!
„Nagyon szép kis társaság volt .
Egyik léhább, mint a másik.
Átgondolunk minden órát
A keserű búcsúzásig…”
Ady Endre

Ilyenek voltunk

Angol órán feltettük a kérdést:
- Kata néni, szeretne 15 perc szünetet?
- Igen, persze - válaszolta Kata néni.
- Akkor goodbye!
Balázs bácsi tanév elején közvéleménykutatást tartott az osztályban, ki hány órát
szokott tanulni. Elsőként Dettit kérdezte,
mire Dávid rávágta: - Mondjál húszat!
Balázs bácsi ezt egy beírással értékelte.
Tiszafüreden a kenukra várva Márk nagy
unalmában a stég szélén járkált. Egy pillanatra nem néztünk oda, amikor egy nagy
csobbanást hallottunk. Mire visszanéztünk,
Márk épp megmártózott a csónakok között.
Földrajz órán a Miskolc városnév elhangzása után a mindig szűkszavú Miki egy régi P.
Mobil szám szövegét kezdte verselni. Balázs
bácsi kapva kapott az alkalmon, hogy végre
négy év után többmondatos beszélgetést
kezdeményezzen. A hosszabb társalgás reményében feltette hát a témaindító kérdést:
- Miki, honnan ismered ezt a régi számot?
Miki nem hazudtolta meg magát:
- Fater - jött a rövid, tömör válasz.

Dávid Jani rendetlenkedett tesi órán, ezért
Feri bácsi megbüntette. Jani duzzogva
mondta: - Behívom apukámat, és ledózerolja
2. oldal

Kaposvári Márk

az iskolát. (Jani apukája ekkor CAT-er géppel dolgozott.)

Kasztner Miklós
Kecskeméti Máté
Kele Bettina
Koji Dávid
Kovács Bernadett
Lévai Zoltán
Móczik Máté
Pokornyik Bence
Szalai Dóra
Vörös Eszter

Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
De indulunk: a szépet, jót akarjuk,
S érezzük, hogy hitünknek szárnya van.
/Juhász Gyula/

Kele Bettina,
Kaposvári Márk
2010. május-június
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Ballag már... a 8. b osztály
Osztályfőnök: Gubóné Mártai Márta
Ballagó diákok:
Anyalai Tamás
Balogh Bálint
Bartl Márk
Bönde Tamás
Fehér Ferenc
Findt Ádám
Gábor Rita
Gáspár Dominika
Grenitzer Viktória

Bűnösök közt is ártatlanok...
A ballagás felé közeledve sok szép emlék
elevenedik fel bennünk. Az együtt töltött
évek, a baráti beszélgetések, a jó hangulatú órák, a feledhetetlen csínytevések, az
osztálykirándulások mindannyiunk számára emlékezetesek. Ezer kedves emlék fűz
minket ide, s visszatekintve még a kellemetlen helyzetek is megszelídülnek. Az
emlékek kincsként megmaradnak…
Alsóban egyik osztálytársunk a zöldségekről szóló dolgozatában így vélekedett: „A
paradicsom folyós, a paprika meg híg”.

Horváth Attila

Hetedikben Kemencére mentünk osztálykirándulásra. Amikor odaértünk, Márti
néninek egy kérése volt: ne essünk bele a
patakba. Az első tíz percben öt lánynak
sikerült megfürdenie.

Kiss Tamás

Misi bácsi megkérdezte a felelőt, hogy hol
lakik, mire ő határozottan megmutatta:
„Arra”.
Szamárhegyi kirándulásunk alatt néhányan eltévedtünk. Miközben kétségbeesetten kerestük a többieket, társaságunk
akadt. Egy feldühödött vaddisznó kezdett
üldözni bennünket, ráadásul a hegyen felfelé.

Idén annyira elfáradtunk az Eötvös-napi
hajtásban, hogy a második hangversenyt
az osztályból hallgattuk. (Gabi néni, tényleg hallgattuk!) A csodálatos zene hatására
mély álomba zuhantunk a kényelmetlen
fekvőhelyeken: a padokon és a székeken.

Margó néni termében egy egér mászott elő
a lambériából. Az egész magyaróra azzal
telt, hogy a rágcsálót kergettük sikoltozva.

Az osztálykép készítése közben Péter bácsi másodszorra már nem vakuzott. Megkérdeztük tőle, hogy miért? Azt felelte:
„Így akartam”. Néhányan nem bírtuk ki
nevetés nélkül, főleg mikor valaki bekiabált: „Én is ezt mondanám”!

14. évfolyam 9. szám

Hir Réka

Végre elérkezett a matekóra. De nagy
„szerencsétlenségünkre” Gábor bácsi nem
tudott bejönni a terembe, mert kezében
maradt a kilincs. Pedig mi tanultunk az
órára, mint mindig.

A Disney mesékről beszélgettünk, éppen
Mickey egér és kutyája volt a téma. Nem
jutott eszünkbe a háziállat neve, mire valaki felkiáltott: „Nem a Plútót hívják kutyának?”

Angol dolgozatot írtunk. Nem tudtam a
vonat angol jelentését. Megszólalt bennem
egy belső hang: „Az a lényeg, hogy ne
magyarul írjam”. Ezután magabiztosan
leírtam: vonat = sihuhu. Örömmel vártam
az ötösömet.

Gubala Dorottya

Ilyenek voltunk, és ilyenek is maradunk!

Kátai István
Kelemen Ákos
Kovács Erik
Kovács Viktória
Kozák Patrik
Lovasi Regina
Megyei Zsolt
Molnár Richárd
Molnár Tamás
Osztermann Enikő
Pál Gábor
Véber Balázs
Zelenai Nikolett
Nem tudod, mit rejt a sorsod,
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket,
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog perceket!
/Ernest Hemingway/

2010. május-június
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Ballag már a … 8. c osztály
Osztályfőnök: Erdős Ferencné

Ballagó diákok:
Bereczki Csaba
Domokos Nikolett
Elekes Bianka Mária
Gazda Barbara
Hilóczki Henrik
Hunyadvári Alexandra
Jámbor Gergő
Jóni Alexandra
Kara Alex
Kiss Bence
Kormos Patrícia

Visszaemlékezés
Az utóbbi nyolc évben rengeteg emlékezetes dolog történt velünk. Szeretnénk megosztani veletek néhányat…
Alsóban Gabi nénivel az állatkertben jártunk. Barbi és Patrícia rögtön beugrottak
egy kiskocsiba, hogy Bence húzza őket.
Egy idő után Bence megunta a kemény
munkát, es elengedte a lányokat a pingvinek bejáratánál. Mondanunk sem kell, a
lányok jó pár embert elsodortak.
Rajzórán a képállásokat tanultuk. A vetítőn egy öregasszony képe jelent meg. Ekkor Áron bekiabált: „Úgy néz ki, mint
Steven Segal”.

Egy rajzpályázat díjkiosztóján svédasztalos ellátással vendégeltek meg bennünket.
Nagyon megtetszettek az ételek, ezért
szalvétában próbáltuk kicsempészni. Otthon derült ki, hogy egy nagy halom ételt
kaptunk ajándékba. Feleslegesen alkalmaztuk a gyűjtögető életmódot.
Földrajzórán Balázs bácsi előszeretettel
mesél vicceket. Ezeken általában senki
sem nevet. Viszont amikor ezt mondja:
„Hát, tudom, eléggé gyenge volt”, valamiért mindenki ekkor kezd el nevetni.
Természetesen ezek csak a nyomdafestéket tűrő történeteink. A többi az emlékezetünkben él tovább...

Pár évvel ezelőtt Magyarfalvi Julika néni
egy kissé összezavart bennünket, mikor
Heninek így szólt: „Fiam! Nem a szünetben kellene enni!”

Kövér Klaudia
Kriston Henrietta
Légrádi Alfréd Bálint
Németh Attila Balázs
Papp Dániel
Péter György
Rappos Bettina
Szalka Patrik
Varga Áron
Vastag Noémi
Vigh Benjámin
Vigh Dániel
Wieszt Márton

Idén Bécsben megálltunk egy kis vásárlásra. Bálint próbált felnőni, mikor bement
egy „korhatáros” üzletbe. Amint belépett,
rögtön megszólalt a riasztó.

Hinnünk kell, hogy
tehetségesek vagyunk
valamiben, és hogy
ezt a valamit
bármi áron el kell érnünk.
/Maria Curie/

Biológián a csontokat tanultuk. A fiúk
vicces kedvükben sapkát és kabátot adtak
a csontvázra, pufit tettek a szájába, és elnevezték Gusztinak.

4. oldal

Köles Krisztián
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Eötvös-napok
Kiállítás-megnyitó

Csiky Gergely: A nagymama

Megnyitó

Az idei Eötvös-napok programsorozata
a hagyományokhoz híven a színjátszó
szakkör előad ásával kezdődött.
Nyizsnyánszkyné Tavaszi Margit vezetésével a gyerekek Csiky Gergely: A
nagymama című darabját adták elő. Az
Eötvös Galériában diákjaink munkáiból "Iskolánk a tanulók szemével"
címmel nyílt kiállítás.
A május 13-i megnyitó emlékezetes
marad tanárok és diákok számára egyaránt. Az iskola 25 éves évfordulóját
egy hatalmas születésnapi tortával ünnepeltük.
Majd elkezdődtek a változatos programok. Alsósok és felsősök összemérhették tudásukat iskolai és iskolák közötti
tanulmányi és sportversenyeken. Részt
vehettek kézműves foglalkozásokon,
ahol elleshették sok mesterség csínjátbínját. Meghallgathatták iskolánk
hangszeren játszó tanulóit, és gyönyörködhettek a Pachelbel vonószenekar
játékában is.
Születésnapi meglepetésként az első
Megasztár győztese, Tóth Vera is ellátogatott iskolánkba, és csodálatos
hangjával elvarázsolta a jelen levőket.
A koncert után az utóbbi évek legjobb
hangulatú diszkójában táncoltak elsősök és nyolcadikosok egyaránt.
Reméljük, mindenki jól érezte magát.

Tanár-diák mérkőzés

Helyesírási verseny

Nyelvi-kommunikációs verseny

Szűcs Anna

Tóth Vera koncertje
Kézműves foglalkozás

Bolhapiac

Főzőverseny

14. évfolyam 9. szám

Aszfaltrajzverseny
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Hangverseny
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Versenyek
„Ladik” Lapot a diákoknak!
Néhány hónappal ezelőtt
megyénk napilapja, a 24 Óra
pályázatot hirdetett. A több
fordulós verseny Ladik
(Lapot a diákoknak!) néven
igazán izgalmasnak ígérkezett.
Iskolánkból két csapat jelentkezett. Az első feladatok
megoldásakor még nem is
gondoltunk arra, hogy később a megye döntősei között
találjuk magunkat. Április 13
-án hét csapat mérte össze
tudását a tatai Magyary Zoltán Művelődési Központban.
Nem csak tudásra, hanem
kreativitásra és határozottságra is szükség volt. Amel-

lett, hogy nagyon kedvelt
körünkben az újság, illetve
különböző tudósítások írása,
volt amelyik versenyszám
kifogott rajtunk. Mi mégis
álltuk a sarat, és csapatunk a
3. helyen végzett.
Csapattagok:
Lovasi Regina
Osztermann Enikő
Gubala Dorottya
Bönde Tamás
Gábor Rita
Nagyon jól éreztük magunkat
a vetélkedőn, köszönjük
Margó néninek a felkészítést!
Gábor Rita 8.b

Településtörténeti vetélkedő
Az idei esztendőben 165 éve
annak, hogy Dorog területére vonatkozóan megszületett
az első szénbányászatról
szóló szerződés. Az évforduló tiszteletére a dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola
2010. május 12-én vetélkedőt szervezett a dorogi tanulók számára. Iskolánk két
csapattal nevezett be a versenyre.
Előzetes feladatként a dorogi bányatörténet két kiemelkedő alakjának (Hantken
Miksa, Zsigmondy Vilmos)
bemutatására kellett felkészülni, s a fent említett alakok rajzzal is illusztrált névtábláját is meg kellett alkotni. Mindkét munkát remekül
teljesítették a tanulók.
A versenyen sokféle játékos
jellegű feladatban mérték
össze tudásukat és kreativitásukat a gyerekek:
- bányatörténeti totó,
- bányászszerszámok felismerése,
- bányászathoz kapcsolódó
épületek és személyek
„kirakása” és felismerése,
- térképen történő elhelyezése.

A gyerekek nagy igyekezettel és buzgalommal vettek
részt a feladatok megoldásában.
A versenyen részt vevő hat
csapat közül a mieink 3.
(Szivek Anna 5.a, Kara Bence 5.a, Simon Viktor 4.b,
Molnár Szilárd 4.b)
és 5. helyezést (Vig Sára
5.a, Csizmár Dominik 5.a,
Kecskeméti Klaudia 4.a,
Kovács Nóra 4.a) értek el.
Szívből gratulálok mindkét
csapat tagjainak a lelkes
felkészülésért és a szép eredményért.
Balázsi Miklósné

Szavalóverseny az Arany János Városi Könyvtárban
2010. április 12-én hat és tizenkét év
közötti gyerekek találkoztak az Arany
János Városi Könyvtárban, hogy a Költészet Napján megemlékezzenek Csoóri
Sándor 80.születésnapjáról.
Az értékelés három korosztály szerint
történt. (1-2. évfolyam, 3-4. évfolyam,

6. oldal

5-6. évfolyam) A zsűriben helyet foglaltak: Mucha Ildikó, az Arany János
Városi Könyvt ár igazgatónője,
Cselenyákné Cservenka Rita, a József
Attila Művelődési Ház, valamint Szabó
-Berghauer Zoltán, a könyvtár munkatársa.
Gurinné Pintér Gabriella megnyitó szavai után Kele Bettina, az Eötvös József
Általános Iskola 8.a osztályos tanulója
köszöntötte az egybegyűlteket Csoóri
Sándor: Anyám fekete rózsa című versével. A szavalóversenyen közel harminc tanuló vett részt. Nem volt könynyű dolga a zsűrinek, mert nagyon felkészültek voltak a diákok.
Iskolánkat két tanuló képviselte. Egyikük, Kesselyák Boglárka 2.b osztályos
2010. május-június

tanuló (felkészítő tanára: Budaváriné
Varga Mariann) az 1-2. évfolyamosok
kategóriájában első helyezett lett.
Gratulálunk!

Bakos Gézáné
szabadidő-szervező
14. évfolyam 9. szám
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Beszámoló
Tanárunk sikere
2010 . máj us 2 - án B aj ót Péliföldszentkereszten került sor a
„NYISS RÁNK” programhétvége
szervezői által meghirdetett képzőművészeti pályázat eredményhirdetésére. Ezen a megmérettetésen Komárom-Esztergom megyei, illetve a
megyéhez kötődő alkotók indulhattak a következő témákban:
1) Bajót-Péliföldszentkereszt, mint
szakrális táj;
2) A ló mint társ és munkatárs és/
vagy haszonállatok az emberi tevékenységek tükrében (pl. föld megmunkálásában, közlekedésben, a
szabadidő eltöltésben játszott szerepük)

Tanulságos kirándulás Bécsben
Április 17-én a dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulóinak társaságában
indultunk el Bécsbe. Az út jó hangulatban telt, de már mindenki nagy izgalommal várta a sétát. Miután átértünk a határon, Péter bácsi egy rövid ismertetőt tartott. Megtudtuk, hogy Bécs az ország
legkeletibb tartományában, Burgenlandban helyezkedik el.
Megérkezésünkkor elsőként Szavojai
Jenő egykori nyári palotáinak együttesét,
a Belvedere-t néztük meg. Jártunk
Hofburgnál is, mely eredetileg egy középkori vár volt, erre azonban már csak a
várkápolna emlékeztet.
A lege ml ék ezetesebb t al án a
Smetterlinghaus (pillangóház) volt. Itt
több száz csodálatos lepkét lehet találni,
egy valósághűen kialakított trópusi esőerdőben. A trópusi időjárásnak megfelelően nagy volt a hőség és a levegő páratartalma, de a pillangók lenyűgöző látványa elterelte erről a figyelmünket.
Megtekintettük még a Karlskirchét és a
Kapuzinerkirchét, valamint a 20méter
magas Mária Terézia-emlékművet,
amely mellett a Művészettörténeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum is
megtalálható.

Természetesen nem lehet elhagyni a várost anélkül, hogy ne jártunk volna jelkép én él , a St ep h ans d o mn ál . A
Stephansdom 1137-ben kezdték építeni
egy román stílusú épülettel, majd 1230ban késő román stílusban épült tovább. A
német gótikus templomok egyik legjelentősebb emléke.

A kirándulás zárásaként kaptunk egy kis
időt vásárlásra és nézelődésre Bécs egyik
terén, ahol rengeteg mutatványossal is
találkoztunk. A nap végén ugyan fáradtan, de élményekkel tele szálltunk fel a
buszra.
Gazda Barbara 8.c

Kiállítás az Eötvös Galériában

Kolonics Péter:
Hová mész, csángó magyar?
A beérkezett pályaműveket - 55 művész több mint 150 alkotását - szakmai zsűri bírálta el, melynek elnöke
Dóri Éva a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
szakreferense volt.
Nagy öröm számunkra, hogy a fődíjat iskolánk művésztanára, Kolonics
Péter nyerte „Hová mész, csángó
magyar” című képével.
Gratulálunk!
Szűcs Anna
14. évfolyam 9. szám

2010. április 13-án 16 órakor nyílt meg
az Eötvös Galériában Vincze László
festőművész kiállítása. A hangulati előkészítésről Szencziné Szilárd Gabriella
vezetésével az iskola énekkara népdalok
előadásával gondoskodott.
A kiállítást Tóth Sándor, József Attiladíjas költő nyitotta meg. Szuggesztív,
értő szavai nyomán bontakozott ki Vincze László életútja és az alkotáshoz való
viszonya.
Megtudtuk, hogy Vincze László Esztergomban él. Mesterei voltak többek között Bernáth
Aurél, Barcsay Jenő,
Miháltz Pál. Munkái között szerepelnek
tusrajzok, grafikák, pasztellek éppúgy,
mint akvarellek és olajképek. Mitológiai,
bibliai témák, csendéletek kerültek ki a
keze alól, valamint tájképek, városábrázolások. Ez utóbbiakhoz témát talált - az
Egyesült Államokban, Ausztráliában,a
Szovjetunióban vagy Olaszországban tanulmányútjai során.
2010. május-június

A kiállító személyének ismertségét, alkotásainak szeretetét mi sem bizonyítja

jobban, mint az, hogy az érdeklődők
Pozsony (Szlovákia) közeléből is eljöttek a megnyitóra.
Bakos Gézáné
szabadidőszervező
7. oldal

Csengőszó

SPORT
Győzelmek a 3.a osztályban

Balázs Kupa

Rólunk igazán nem lehet azt mondani, hogy nem szeretünk
versenyezni. A tanév folyamán rengeteg oklevelet gyűjtöttünk, melyek tantermünk falán hirdetik sportolóink dicsőségét. Többféle sportágban születtek ragyogó eredmények.
Szinte alig telt el hétvége úgy, hogy valaki ne hozott volna
érmet. Őket minden hétfőn meghallgattuk és megtapsoltuk,
de úgy gondoljuk, érdemes itt az iskolaújság hasábjain is
megemlékezni róluk.
Kézis lányaink közül a legtöbb mérkőzésen Büki Melinda,
Lukács Fanni, Reskó Dzsenifer és Tanka Zsanett vett részt. A
Balázs Kupán kemény csapatokkal küzdöttek, így a hatodik
helyen végeztek. A Kézi-suli bajnokságon és az ADIDAS
Régiódöntőn 3. helyezést értek el, de szivacskézilabdában az
1. helyet sikerült megszerezniük.
Focistáink különböző korcsoportokban mérkőztek meg az
ellenfelekkel, eredményeik is vegyesek: 1., 3. és 5. helyezés.
Birkózásban két büszkeségünk: Szekér Szimonetta és Putnoki
Zsolt, akik idén vehettek részt először a Diákolimpián. Szimi
birkózással 3., sumoban 1. helyezett lett, Zsolti szabadfogásban a 2. helyért járó ezüstérmet hozta. Ők ketten egész évben
„éremesővel” érkeztek az iskolába egy-egy hétvégi verseny
után. Nem győztük megcsodálni a sok arany– és ezüstérmet,
serlegeket. Zsoltinak nagy kihívás, hogy idén a diák II. korcsoportba lépett, de az idősebbek között is bebizonyította
rátermettségét. Április elején a birkózó csapat Hollandiában
kimagasló sikerrel az 1. helyen végzett, közöttük Zsolti is, aki
még a holland bajnokot is maga mögött hagyta.

2010. március 28-31-ig a Győrben megrendezett Balázs Kupán vettünk részt, ahol összesen 114 csapat indult.
Első meccsünket egy szlovén csapattal, az RK Sezana-val
játszottuk, akiket 13:6-ra vertünk meg. Utána az osztrák
Hypo csapata következett, akiket 14:7-re győztünk le.

A birkózócsapat
Kick boksz területi versenyeken és országos bajnokságon is
érmesnek mondhatja magát Balogh Kevin. Kempozásban
pedig László Barbabás jeleskedik, és hozza a különböző érmeket.
Ezek a diákok a tanulásban is megállják a helyüket., sőt a
tanulmányi versenyeken, olvasópályázaton is szívesen vesznek részt. A tanév vége közeledtével külön öröm volt számunkra, hogy a DÖK által meghirdetett pontszerző versenyben az alsósok közül mi nyertük el az első díjat.
Gratulálok az eredményekhez! További remek sikerekben
bízva kívánok szép nyarat és jó kikapcsolódást!

Hétfőn első ellenfelünk a Gödöllői SE csapata volt. Ennek a
mérkőzésnek 21:11 lett az eredménye a javunkra. Ezután a
győri Gárdonyi csapatával léptünk pályára. Ez egy nehéz
mérkőzés volt, de nagy küzdelem árán végül 9:8-ra győztünk.
Kedden a szlovák Bratislava csapatával mérkőztünk meg.
Eleinte szoros volt a meccs, de a mi állóképességünk bizonyult jobbnak, így ellenfelünk a végére feladta a játékot, és
22:5-re nyertünk. Ezután a győri Kazinczy ETO volt a soros,
akiket nagyon elfárasztottunk. Ezzel a 15:3-as győzelemmel
bekerültünk a döntőbe.
A győri Toldi csapata ellen következett az utolsó, mindent
eldöntő mérkőzés, akiktől sajnos 18:7-re kikaptunk, de nem
szomorkodtunk, mert a 2. hely is nagyon szép eredmény. Külön öröm számunkra, hogy Majoros Kinga megkapta a legjobb játékos címet.
Ezüst éremmel a nyakunkban, boldogan indultunk haza. Már
alig várjuk a diákolimpiát! Köszönjük Timi néninek a felkészítést.
Oláh Renáta 6.a

Iskolánk minden diákjának és tanárának
kellemes időtöltést kíván
a vakáció idejére a
Diákönkormányzat!
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