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Szécsi Margit:
Március

Téli szellők fújjatok csak
játszatok a hajamon.
Olvassz havat, melengető
márciusi szép napom.
Fagyos folyó megáradjon,
vessen bimbót minden ág,
Szebb a somfa gyenge szirma,
mint a szürke jégvirág.
Március van, március van,
ember s állat érzi már.
Dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.
Jó volna a nagykabátot
félredobni, s könnyeden
játszani és birkózni a
városvégi zöld gyepen.
Jó volna már munkálkodni,
arra vár a kert, mező.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény, a jó idő.
Pacsirtának kék magasság,
vetőmagnak tiszta föld.
Jöjj el tavasz, földről, égről
már a telet eltöröld!
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Kiállítás az Eötvös Galériában
2010. február 7-én megnyílt
Süttő Anikó kiállítása az
Eötvös Galériában.
Erre az eseményre azért készültünk kiemelt figyelemmel, mert Anikó két évvel
ezelőtt még iskolánk diákja
volt. Rajzszakkörösként rengeteg pályázaton szerepelt,
az esetek többségében siker-

tet Bodóczky István, a rajzot
Orr András tanítja.
A kiállítás megnyitója különleges esemény volt a család
számára is, hiszen Anikó
testvére, Ildikó énekelt Kolozsvári Barnabásné hegedűés Málnai József zongorakísérete mellett.
Süttő Anikót Kolonics Péter

rel. Ezek az eredmények
inspirálták arra, hogy belépjen Dorog Városi Alkotókörébe. Mindkét helyen Kolonics Péter tanár úr segítette
tehetségét kibontakoztatni. E
több éven át tartó közös
munka eredményeként Anikó
felvételt nyert a budapesti
Képző-és Iparművészeti
Szakközépiskolába, ahol
most végzi a 10. osztályt
festő szakon, ahol a festésze-

tanár úr mutatta be a nagyszámban megjelent érdeklődőnek. Ennek során megtudtuk: „Galériánk történetében
nem az első eset, amikor
pályája kezdetén lévő, iskolánkat megjárt alkotó számára biztosítunk lehetőséget legutóbb novemberben Turák
Dénes fotóiban gyönyörködhettünk -, hogy első kiállításával számot adjon tudásáról… Egy rajztanár életében
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nincs felemelőbb érzés, mint
volt tanítványának kiállításán
megjelenni, és dicsőségében
egy kicsit osztozni. Felemelő
érzés látni, munkánk beérett,
követőnk akadt a tanítványok
között.” Kolonics Péter tanár
úr Leonardo da Vinci szavait
idézte: „…előbb tanuld meg
a szorgalmat, csak aztán a
gyorsaságot.” Anikó képei
azt mutatják, hogy komolyan
veszi ezt a tanácsot.
A kiállításon szereplő alkotásainak többsége iskolai tanulmányai alatt születtek, de
szívesen örökíti meg utazásai
során szerzett élményeit. A
megnyitón elhangzott bemutatásból tudjuk: „ Talán a
legnehezebb, de mindenképpen legőszintébb technikát,
az akvarellt választotta, amelyet egészen magas szinten
művel.”
Kolonics Péter tanár úr értő
megállapítása után talán már
nem is lep meg senkit, amit
Anikó önéletrajzából tudunk,
hogy tanulmányai folytatását
a Képző- és Iparművészeti
Egyetemen képzeli el. Ehhez
a nemes célhoz kívánunk sok
kitartást, valamint további
sikereket.
Bakos Gézáné
szabadidő-szervező
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Csengőszó

Beszámoló
Alsós farsangi bál
2010. február 13-án került megrendezésre iskolánkban az alsósok farsangi
bálja.
A gyerekek régóta törték már a fejüket:
minek is öltözzenek az idén. Mindenki
szabadjára engedhette fantáziáját. Sok
ötletes egyéni jelmezt láttunk. Ennyi
fantasztikus csoportos jelmezzel pedig
már régen készültek az osztályok. Mi,
4.b osztályosok 101 kiskutyának öltöztünk.
Minden évben a negyedik osztályosok
feladata a belépőjegy és a tombola árusítása. Nagy volt a bál látogatottsága, a
bevétel ennek megfelelően jól alakult.
Olyan sok tombolatárgy gyűlt össze,
hogy a sorsolás nagyon sokáig tartott.
Bár a zene nagyon jó volt, táncra sajnos
alig jutott idő.
Az idei bál fergetegesen sikerült, vidáman tértünk haza.
Jurásek Beatrix,
Szvoboda Hanna 4.b

Támogatóink
Endrédiné Vezér Orsolya, Farkas Lászlóné, Szabó Erika, Krizovics Zsuzsanna,
Bettenbuch Anna, Uracs Ottília, Domokosné Horváth Andrea, Krieger Péterné,
Újlaki Ágota, Hartmanné Kuhn Andrea
Farkasné Pap Éva, Fehér Erzsébet,
Mihalovics Aranka, Kenyeresné Németh
Gabriella, Királyné Juhász Mónika, Kocsisné Mácsai Mónika, Juhász Renáta,
Malinka Jánosné, Parák Orsolya,
Radovicsné Jakus Angelika, Fizelné
Nagy Andrea
Szabóné Világi Melinda, Bencze Attila
Sándor, Rádulj Krisztina, Tóth Katalin
Bodnár Jánosné, Borsody Ákosné, Márton Barbara, Tőke Melinda, Czomba Zol-
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tán, Molnár Rita, Rumpli Bernadett, Imrei Miklós, Herr Csilla, Szabó Éva,
Manger Zsolt, Rajos Csabáné, Urbán
Andrea, Válent Ilona, Wiederné Babai
Krisztina
Burányné Szabó Klára, Győri Zsoltné,
Kolozsváriné Vörös Mária, Mikloviczné
Ti… Krisztina, Nagy Istvánné, Sziklainé
Simonek Edit, Nagy Zsuzsanna
Cseszkáné Szilas Éva, Csákváriné Szép
Gabriella, Horváthné Szigetfű Mária,
Guhn Mihály, Kisbalázs Péter, Klingerné
Győri Éva, Lukácsné Vigh Andrea,
Nagyné Kalina Andrea, Reskó Csabáné
Putnokiné Berki Tímea, Gazda Gáborné,
Oláh Tamásné, Pál Lászlóné, Turák
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Zsoltné, Farkasné Pap Éva, Elek Sándorné, György István, Bettenbuch Anna
Királyné Juhász Mónika, Imreiné
Debnárik Krisztina, Horváthné Urbán
Ildikó, Bartlné Erdei Zsuzsanna, Vati
Éva, Kerényiné Mészáros Mónika, Szabóné Világi Melinda, Bereczki Tibor
Köszönjük támogatóinknak a segítséget,
mellyel hozzájárultak az alsós farsangi
bál sikeréhez. Külön köszönjük
Hartyánné Polonyi Andreának, a szülői
munkaközösség elnökének az anyagi
támogatást és a teremdíszítést.

Alsós munkaközösség
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Csengőszó

Beszámoló
Felsős farsangi bál

Február 12-én rendezték meg
iskolánkban a felsős farsangi
bált. Fél 4-kor nyitott a pénztár, ahol nem belépőjegyet
kaptunk, hanem egy vicces
figurát nyomtak a kezünkre.
A bál nyitótánccal kezdődött, melyet a nyolcadikosok
adtak elő. A sok munkának
meglett az eredménye: táncukkal, ruháikkal elkápráztatták a nézőközönséget.
Ezután következett a jelmezesek felvonulása. Az egyéni
j e l me z e s e k k ö z ü l a
„menyasszony és vőlegény
egy személyben” tetszett
mindenkinek a legjobban. A
csoportos előadások közül
leginkább a „limbósok”
nyerték el a közönség és a
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zsűri tetszését. Megállapíthatjuk, hogy az utóbbi évek
legszínvonalasabb jelmezes
felvonulásának lehettünk
tanúi. Csaknem minden osztály műsorral, tánccal és
ötletes jelmezekkel készült a
megmérettetésre. Ennek talán az is volt az oka, hogy a
b eö l t ö z és s el a d i ák önkormányzati pontversenyben értékes pontokat szerezhettek az osztályok.
Ezután kezdődött a diszkó,
kinyitott a teaház és a büfé.
Aki táncolni és énekelni
akart, az az ebédlőbe ment,
ahol már dübörgött a zene.
Aki inkább beszélgetni akart,
az a teaházban egy tea és
egy-egy fimon süti mellett

tehette ezt meg. Aki pedig
éhes és szomjas volt, az a
büfében szendvicset és üdítőt
fogyaszthatott.
Végre elérkezett a várva várt
eredményhirdetés! Mindenki
meglepetésére - a zsűri jó
szívének köszönhetően nemcsak az első három helyezett, hanem minden egyéni és csoportos jelmezes kapott jutalmat. Reméljük,
hogy jövőre még többen
kapnak kedvet a jelmezbe
öltözéshez!
A program tombolahúzással
folytatódott. A szülők ajándékainak köszönhetően rengeteg tombolatárgy gyűlt
össze, így azok közül, akik
vásároltak tombolát, sokan
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örülhettek a kisebb-nagyobb
nyereménynek.
Ezután folytatódott a tánc.
Amikor elérkezett a záróra,
el sem akartuk hinni, hogy
már vége is az farsangi mulatságnak, olyan gyorsan
elrepült az idő.
Köszönjük tanáraink munkáját és a szülők segítségét,
mellyel lehetővé tették, hogy
ilyen jól sikerüljön a bál.
Reméljük, hogy jövőre is
hasonló élményben lesz részünk.

Janák Eleonóra,
Vörös Gyöngyi 6.b
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Csengőszó

Beszámoló
Noé bárkájától a tudományos játszóházig
2010. február 20-án kétbusznyi gyereknek szerveztek tanáraink érdekes programot Budapestre.
Az 5. évfolyam, a 6. és a 7. b osztály
tanulóiból alakult csapat első állomása
a Természettudományi Múzeum volt.

labdát gurítani a forgó hengerben, majd
megkerestük a kivezető utat a tükrös
labirintusból. Szóval jól éreztük magunkat.
Ezután következett az utolsó állomás, a
Mamut bevásárlóközpont, ahol korgó
gyomrunkat
hallgattattuk
el
a
McDonald’s-ban.
Igazi élmény volt ez a nap!

tünk meg, amik a mesék világát, illetve
a jövő képét idézték fel bennünk. Ilyen
volt az óriások asztala, amit sokan ki is

Majoros Kinga,
Szilágyi Zita 7. b

Itt sok érdekes állatot láttunk, illetve
megismertük élőhelyüket. Elképzelhettük, Noé hogyan mentette meg az állatokat a vízözön elől. Láttuk a csodaszarvas rokonát, a gímszarvast, láttunk
hatalmas mamutot, kardfogú tigrist az
ősidőkből, és sokféle egzotikus állatot.
Megcsodálhattunk különféle ásványokat és meteordarabokat is. Örömmel
fedeztük
fel
a
Sátorkőpusztaibarlangból származó gipszkristályt,
illetve a csolnoki kőfejtőből idekerült
borsókövet. Humorosan mutatták be a
gyémántot a mesebeli kiskakassal és a
törpékkel.
A múzeum udvarán nagyméretű őslények sorakoztak, melyek megszemlélése után indultunk a Csodák Palotájába.
Ez a kiállítás olyan, mint egy tudományos játszóház. Kipróbáltuk a játékokat,
és megtudtuk a jelenségek okát is az
egyes helyszíneken: Miért lesz sündisznótüskéjű a folyadék, hogyan lehet szöges ágyra feküdni? Ki tudja elemeire
szedni az ördöglakatot, vagy levegővel
kosárra irányítani a labdát? Lőhettünk
lézerrel, és lemérhettük a gyorsaságunkat. Többször kipróbáltuk, hogyan lehet
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Február 20-án iskolánk 94 tanulóval és
5 tanárunkkal kirándulást szervezett
Budapestre,
a Természettudományi
Múzeumba és a Csodák Palotájába. A
két autóbusz 9 órakor indult az iskolától.
Először a Természettudományi Múzeumot látogattuk meg. A hatalmas, három
szintes épületben őskori csontvázak,
kitömött vagy műanyag állatok, maket-

próbáltak. Mindenkinek nagyon tetszett
a tükörlabirintus is. Valóban olyan csodás dolgokat láthattunk, amit sehol másutt.
Hazafelé betértünk a McDonald’s-ba,
majd fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Köszönjük tanárainknak, hogy megszervezték nekünk ezt a tartalmas
szombati programot.
Rózsavölgyi Viktor 5.b

tek mutatják be a Föld élővilágát az
őskortól napjainkig. Sokunknak az ásványok tűntek a legérdekesebbeknek,
közülük is a különleges, sötétben foszforeszkáló ásványok. Ezeket egy
„barlangban” lehetett megtekinteni.
Felszállhattunk Noé bárkájára is. A
múzeum nemcsak különleges élményt
nyújtott, hanem sok tudással is gazdagított.
Ezután a Csodák Palotájába mentünk.
Itt olyan különlegességeket tekinthet-
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2010. február 18-án Marika nénivel és
Péter bácsival Budapestre utaztunk a
Csodák Palotájába.
Számtalan érdekes interaktív játék volt
itt: szögletes kerekű autó, tapadófal,
monocikli, levegősugaras kosárlabda és
sok más. Valamennyit kipróbáltuk, amit
nagyon élveztünk. Mindegyik valamilyen természettudományos törvényszerűségen alapszik. Végül az Övegesteremben tekintettünk meg kísérleteket.
Volt elektrosztatikai bemutató, valamint
folyékony nitrogénnel és száraz jéggel
végzett kísérlet is, amelyek nagyon
érdekesek és látványosak voltak. Jól
tudjuk hasznosítani a látottakat tanulmányaink során.
Köszönjük tanárainknak ezt a kirándulást.
Horváth Bianka 7. b
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Beszámoló
„Mindent vagy semmit”
Iskolánk már több éve részt
vesz a Kőbányán megrendezésre kerülő „Mindent vagy
semmit” műveltségi vetélkedőn.
Ebben az évben rajtunk, hetedikeseken volt a sor. A 7.b
osztályból két csapat, a 7.a
osztályból pedig egy csapat
indult a selejtezőn. Nagyon
izgultunk, hiszen először
szerepeltünk ilyen versenyen. Többféle témából válogatták össze a kérdéseket:
sport, matematika, állatok,

Zrínyi-napok

növények, zene stb. Sikeresen vettük az akadályokat, és
továbbjutottunk a középdöntőbe, melyet február közepén
rendeztek meg. Itt már nehezebbek voltak a kérdések,
ezért nem sikerült a döntőbe
jutnunk.
Örültünk, hogy részt vehettünk egy ilyen nagyszerű
vetélkedőn.
Bartl Balázs,
Wieder Ákos 7.a

Február 11-én a Zrínyinapok keretén belül a hangszeresek versenyére került
sor.
Iskolánkból alsós és felsős
tanulók egyaránt részt vettek
ezen a megmérettetésen.
Többféle hangszert is felsorakoztattak diákjaink. Színvonalasan játszottak zongorán, furulyán, klarinéton,
tenoron, hegedűn, trombitán.
A sikeres szereplést bizonyítja a sok szép eredmény:
Sziklai Réka

kiváló

Kesselyák Boglárka

kiváló

Kolozsvári Barnabás

kiváló

Flórián Xavér

kiváló

Leblay Dávid

kiváló

Szenczi Márk

sikeres

Ábrók Rebeka

sikeres

Kara Noémi

sikeres

György Gábor

szép

Sziklai Dávid

szép

Kisszölgyémi Áron

szép

Vig Sára

szép

Minden résztvevőnek gratulálok! Remélem, hogy minél
több gyerek jár majd zeneiskolába, hogy közelebbről
megismerkedjenek egy-egy
hangszerrel, és elkápráztassanak minket hangszeres
tudásukkal. Iskolánkban az
Eötvös-napokon mi is meghallgathatjuk őket.

Szencziné Szilárd
Gabriella

Új könyvek a könyvtárban
Ulrike Berger:
Kísérletek konyhai alapanyagokkal

Francz Magdolna:
Otthonunk, Magyarország
A hosszú évek óta töretlen sikerrel futó ifjúsági ismeretterjesztő sorozat, a Mi micsoda jubileumi számhoz érkezett: a
jelen kötet pontosan a
századik darabja. Az alkotók az ünnepélyes alkalomhoz illő témát választottak: a műben hazánk,
Magyarország kerül bemutatásra dióhéjban. A
kötet régiónként ismerteti
a hazánk területéhez tartozó vidékeket (Észak- és
Kö zép -M ag yaro rs zá g,
Észak- és Dél-Alföld, Dél, Nyugat- és KözépDunántúl), kiemelve azok
kulturális, természeti, néprajzi, turisztikai és történelmi nevezetességeit.
14. évfolyam 7. szám

A Kísérletezzünk! című könyvsorozatnak ebben a kötetében
olyan kísérleteket gyűjtöttek össze a szerzők, amelyekhez
egy átlagos háztartásban
megtalálható alapanyagok
szükségesek. Ebéd után változtassátok a konyhát laboratóriummá! A legtöbb kísérlet
nagyon könnyű, vagyis a
gyerekek egyedül is elvégezhetik, de némelyik bonyolultabb, ezért azokhoz segítőtárs
szükséges. Ha nem sikerül
elsőre egy kísérlet, ne keseredjetek el! Addig próbálgassátok, amíg sikerül. A kutatók legfőbb erénye a türelem
és a kitartás. Minden egyes
kísérlettel egyre többet értünk
meg a világ csodáiból.

2010. március

5. oldal

Csengőszó

Sportrovat
Kick-box Kupa
Diákjaink közül többen nem az iskola
keretein belül sportolnak, így csak ritkán értesülünk az általuk elért szép sikerekről. Szeretnénk, ha ezek az eredmények is megjelennének a Csengőszó
hasábjain. Elsőként a 4.a osztályos Balogh Krisztián számol be egy nemzetközi kick-box versenyről.

majd ebédelni mentünk. Ezután kipakoltuk a holminkat, és pihentünk, hogy
másnap a nagy megmérettetésen legyen
elég erőnk.

A múlt év végén rendezték meg a X.
GEOVIEW KICK-BOX Kupát. A rendezvénynek a szegedi Déri Miksa Szakközépiskola adott otthont.
Mivel az edzéseken jól szerepeltünk, az
edzőnk megtisztelt azzal, hogy mi is ott
lehettünk.

Reggel 9 órakor indultunk Szegedre a
szövetség kisbuszával. Amikor megérkeztünk, elfoglaltuk a szállásunkat,

tovább, és végre rám került a sor. Nagyon izgultam, mert én sem tudtam,
hogy mire számíthatok az ellenfelemtől.
Végül a harmadik helyezést sikerült
elérnem. A többiek is jól szerepeltek,
csapatunk minden tagja felállhatott a
dobogó valamelyik fokára. Az edzőnk
nagyon elégedett volt, hogy ilyen szép
eredményeket értünk el. Természetesen
a szüleink is büszkék voltak ránk, hiszen ez volt életünk első nemzetközi
versenye.
Aznap este fáradtan, de nagyon boldogan, élményekkel gazdagon indultunk
haza. Remélem, még sok ilyen versenyen vehetünk részt a későbbiekben.

Elérkezett a várva várt nap. Reggel a
szállásról a verseny helyszínére mentünk. Mindenki nagyon izgult, hiszen ez
egy nemzetközi verseny volt, sok olyan
emberrel, akiket most láttunk először.
9 órakor kezdődtek a versenyek. Először az öcsém, Kevin szállt ringbe horvát ellenfelével. Nehéz dolga volt, hiszen egyáltalán nem is sejtette, hogy
mit tud az ellenfél, így nagyon oda kellett figyelnie, ha nyerni akart. Végül két
meccs után a második helyezést sikerült
megszereznie.
Ezután korosztályonként haladtunk

Balogh Krisztián 4.a

Keressétek a könyvtárban!
Émilie Beaumont
A sportokról : Válaszoljunk a gyerekek kérdéseire
Hogyan sportoltak az őskorban? Miért a kínaiak az első focisták? Miért fognak kezet a váltófutók? Miért a dzsúdósok a hajlékonyság legjobbjai? Miért nem halnak éhen a Tour de
France versenyzők? Hogyan újította meg Tarzan a gyorsúszást? Hogyan legyünk söprögetésben világelsők? Mindezekre és közel 500 más kérdésre megtalálható a válasz ebben a
képeskönyvben. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlható, valóságos kincsesbánya sok
érdekes és meglepő adalékkal a sportokról.
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