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Új játékok
A gyerekek legnagyobb örömére új
játékok elhelyezésére került sor az iskola udvarán.
A 2 db polyball, kosárlabda jellegű
szabadtéri dobó állvány és a 3 db mérleghinta összesen 792.700 Ft-ba került,

amihez a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítvány 500 000 Ft-tal
járult hozzá. A fennmaradó 292 700 Ftot a szülői munkaközösség és az alsós
munkaközösség egészítette ki.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Hartyán Norbert építési vállalkozónak, hogy a játékok szakszerű beépítését térítésmentesen elvégezte, ezzel

Megemlékezés
1956. október 23-án a budapesti eseményekkel kezdődött a magyar nép
diktatúra elleni forradalma és a szovjet
megszállás elleni fegyveres felkelése.
Az egyetemi diákság kezdeményezésére a Bem-szobornál megtartott szimpátiatüntetés hamarosan rendszerellenes
demonstrációvá vált. Innen a tömeg
átvonult a Parlament elé, ahol a közel
kétszázezer főre gyarapodott tiltakozók
meghallgatták Nagy Imre reformokat
ígérő beszédét. Közben a tüntetők ledöntötték a Dózsa György úti Sztálinszobrot, a kommunista diktatúra egyik
jelképét. A Magyar Rádió épületénél
estére ostromállapot alakult ki, s a
fegyverhez jutott felkelők hajnalra elfoglalták azt. A forradalmat a szovjet
csapatok fegyverrel fojtották vérbe,
melyet a hatalomra emelt Kádár-rezsim
megtorlása követett.
1989-ben több százezres tömeg előtt
temették újra a kivégzett miniszterelnököt és társait. Október 23-a jelképpé

válását jelzi, hogy 1989. október 23-án
az akkori megbízott államfő, Szűrös
Mátyás a Parlamentnél összegyűlt százezres tömeg előtt kiáltotta ki a köztársaságot. Az új, demokratikusan választott Országgyűlés 1991-ben hivatalos
nemzeti ünneppé nyilvánította október
23-át.
Iskolánk tanulói ünnepség keretében
emlékeztek meg erről az eseményről.
Ezt a műsort minden évben a 7. évfolyam tartja. Idén mi, 7. b osztályosok
voltunk a sorosak. Sokat gyakoroltunk,
melynek köszönhetően jól sikerült a
műsorunk. Köszönjük Ági néninek a
felkészítést!
7. b tanulói
Ezúton is szeretném megköszönni valamennyi kollégám segítségét, akik
hozzájárultak ünnepi műsoraink méltó
megünnepléséhez.
Herhoffné Bárány Ágota

lehetővé téve, hogy az igen szegényes játszótéri eszközparkunk bővülhessen, gyermekeink biztonságosan és
kellemesen szórakozhassanak a tanítási
idő után is.
Vig Attila
15. évfolyam 3. szám
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Beszámoló
Szentendrei szöszmötölés
Október 21-én iskolánk 7.b és 6.a osztályos tanulói reggel 8 órakor izgatottan
ültek az autóbuszba, hiszen ezen a napon a tanítási óráinkat Ági néni és Enikő néni vezetésével nem az iskolaépületben, hanem a szentendrei Falumúze-

umban tartottuk. A hideg idő ellenére
forró hangulatban, érdeklődve, rácsodálkozva elődeink néprajzi hagyatékára
szöszmötöltünk Szentendrén.
Már tudjuk, hogy „hórihorgas gémmel”
hogyan néz a kútágas a mélybe, hogyan
működik a kézi őrlésű malom, a szélmalom, s mit jelent az anyáink által
sokat emlegetett szólás: Az életem taposómalom.
Érdeklődéssel hallgattuk, hogy iskolánk
névadója - Eötvös József - volt az a
miniszter, aki törvényben szabályozta
az iskolák fontosságát, sőt azt is, hogy
egy tanteremben milyen eszközök szükségesek. Az 1800-as években a tanulók
számítógép helyett számológépen
„tallózhattak”, s irkát (füzetet) csak
akkor kaphattak, ha a palavesszővel
már kifogástalanul rótták a betűket.
Tudjátok-e ki volt Szent Mihály lova?
Mi 48-an már tudjuk. Tudjuk azt is,

hogy hogyan élte napjait a szegény paraszt és a módosabb gazda családja.
Tudjuk, mi a kelengye, a láttuk a tulipános ládát is, melybe az édesanyák leányuk számára mindezt összegyűjtötték.
A gazdasági udvarban mosolyogva simogattuk a rackákat, az ólban röfögő
mangalicáknak a góréból hoztunk volna
tengerit, s megijedtünk, amikor a jászol
előtt tartózkodó szürkemarhák hangos
bőgéssel üdvözöltek minket.
A szentendrei skanzen 40 éve várja az
érdeklődőket, akik 16 hektárnyi területet bejárva igen sokat tanulhatnak apáink, dédapáink életmódjáról.
Kirándulásunk végén a skanzen kisvasútjáról búcsút inthettünk a múltnak.
Hazafelé sokan arról meséltek Ági néninek, hogy nyaranta milyen szívesen
aludnának a pitvarban, de télen is jó

lenne itt, mert a búbos kemence mellett
családi körben szeretetben telnének a
hosszú, téli esték.
Iskolánk valamennyi tanulójának ajánljuk, hogy látogassanak el a Sztaravoda
által kettészelt élő néprajzi múzeumba.
Mindannyiunk nevében köszönjük ezt a
szép napot!
7.b osztály tanulói

Matematika
Az idén második alkalommal megrendezett Országos Bolyai Matematika
Csapatverseny megyei fordulóján a 7.
évfolyam PONTOK csapata (Kelemen
Réka, Oláh Renáta, Szabó Zsófia, Tokai Rebeka) negyedik, a 6. évfolyam

NEVEZŐ SZÁMLÁLÓK csapata
(Csizmár Dominik, György Mátyás,
Kabai Sándor, Szivek Anna) hatodik
helyezést ért el.
Teljesítményükért az október 23. tiszteletére rendezett ünnepségünkön igazgatói dicséretet vehettek át a tanulók
Attila bácsitól.
Gratulálunk teljesítményükhöz!

Muskát Gábor

Színházban jártunk
November 7-én, vasárnap az osztállyal
színházban voltunk. Ez volt az első
alkalom, hogy messzebb útra, a fővárosba merészkedtünk.
Izgatottan vártuk az utazást, az előadást. A Karinthy Színház Futrinka
utca című mesejátékát néztük meg. A
tanító nénik és a szüleink nosztalgiázva
emlegették ezt a mesét; ők még a televízióban látták „az őskorban”. Sajnos
mi nem értettük, miről beszélnek. Miután felgördült a függöny, megismerkedtünk a szereplőkkel: Cicamicával,
Morzsa kutyával, Sompolyogival, Böbe babával és a többiekkel.
Nagyon jó volt az előadás, reméljük,
hogy még sok ilyenben lesz részünk.
2. c osztály tanulói
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Beszámoló
Márton-nap
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a Márton-napi mulatságunkat.
Gabi néni kezdte a programot a táncházzal. Különböző tánclépéseket mutatott be, melyeket a gyerekek megpróbáltak utánozni. Jó mulatság volt.
Ezt követte a néptáncosok bemutatója,
majd az évfolyamok közti vetélkedő,
a következő eredmények születtek:
1. hely: 8. évfolyam
2. hely: 4. és 7. évfolyam
3. hely: 5. évfolyam
4. hely: 6. évfolyam
Ezután jött a várva várt diszkó, mely
felért egy atlétikaedzéssel. Közben
break dance bemutató is volt, mely
színesebbé tette a programot.
Aki elfáradt, az kipihenhette magát a
teaházban, ahol különböző aromájú
teákat ihatott, és hozzá süteményeket
ehetett, vagy valami komolyabbat:
zsíros kenyeret. Aki úgy gondolta,
hogy lefotóztatná magát liba „bőrébe”
bújva, Péter bácsi nagy örömmel segédkezett benne.
Köszönjük tanárainknak, hogy ebben a
tanévben is megrendezték nekünk a
Márton-napi mulatságot, mely igen
színvonalasra sikerült.

Horváth Bianka 8.b
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Beszámoló
Ramszesz - az ásatás
Október 26-án a művészettörténet szakkörösökkel Budapestre indultunk a
Ramszesz - az ásatás című kiállításra.
Reggel 8 órakor volt a gyülekező. Anna
néni és Péter bácsi a vasútállomáson
várt minket. Fél 9-kor már a vonaton
utaztunk. Megérkezésünk után szemerkélő esőben indultunk a múzeumba.
A kiállítás elején kaptunk egy kis fejlámpát, hiszen a termekben teljes volt a
sötétség. Egy idegenvezető mutatta be
nekünk azokat a szobrokat, melyeket az
első teremben állítottak ki. Közben a
telefonunkra hasznos információk érkeztek a kiállított tárgyakról. Amikor

továbbmentünk, kis nyílásokon keresztül bekukkanthattunk egy régész szobájába. A következő teremben egy falra
festett képsorozat mesélt el egy történetet. Ezt játék követte: lézerfény és labirintus, melyet mindenki nagyon élve-

Nagy Lea 6.b

Hüllőkiállítás
2010. október 22-én délután
ellátogattunk a dorogi József
Attila Művelődési Házba.
Hüllő kiállításra mentünk.
Nekünk legjobban a kockás
piton kötötte le a figyelmünket. Ezen kívül rengeteg
különleges állatkát láthattunk még: tengerimalacot,
törpenyulat, hörcsögöt, sünt,
kajmánt, kaméleont, teknő-

4. oldal

zett. A kiállítás végén leadtuk a lámpákat, és elköszöntünk. Az idegenvezető
megdicsért bennünket, hogy nagy érdeklődéssel és fegyelmezetten néztük
végig a kiállítást.
Hazafelé elmentünk a Burger Kingbe,
majd indultunk a vasútállomásra.
Ugyan sokat vártunk a vonatra, de miután helyet foglaltunk, mindannyian jól
éreztük magunkat.
Szerintem mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtott ez a kiállítás.

Frakk, a macskák réme

söket és pókokat. Boldogok
voltunk, hogy megfogadtuk
Marcika és Robi óhaját, és
meglátogattuk a kiállítást.
Köszönjük Julika néninek,
hogy ilyen különleges élményben lehetett részünk.

2.b osztály tanulói

Az őszi szünet nagyon kellemesen telt. A szép időben
sokat játszottunk, kirándultunk. Nekünk, 2. b osztályosoknak egy vidám színházi
előadás is jutott.
Zsuzsa nénivel és Julika nénivel október 31-én, vasárnap Budapestre utaztunk a
Karinthy Színház zenés
Frakk előadására. Irma néni

2010. november

a cicáit kényeztette, Károly
bácsi pedig Frakkot biztatta,
hogy leckéztesse meg a kényes macskákat.
Jókat nevettünk a lusta
ma c sk ák é s Fr akk
cívódásain. Vastapssal köszöntük meg a mulatságos
előadást.
2.b osztály tanulói
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Olvasósarok
Új könyvek a könyvtárban
Bosnyák Viktória:
Klott Gatya, ne fárassz!

Guinness World Records 2011
Megjelent a világ legnagyobb rekordgyűjteménye, amely
olyan világszinten elismert és hitelesített rekordokat gyűjt
össze, amelyek az emberi teljesítőképesség vagy a természet
szélsőségeiként jönnek létre. Ezek között számos olyan rekord van, ami nem csak lenyűgöző, de vicces, ijesztő, vagy
bizarr. A világ legalacsonyabb tehenének magassága mindössze 85 centiméter, az aranyos kis jószág gazdájának nagyjából a térdéig ér, s inkább
néz ki egy nagy kutyának,
mint kis tehénnek. Szintén
ebbe a kategóriába illik
Puggy, a világ leghoszszabb nyelvű kutyája,
akinek még enni is nehezére esik. Szintén testi
adottságaival lett rekorder,
a mexikói Victor "Larry"
Gomez, aki vérfarkas
szindrómában szenved,
ami miatt a teste 98 százalékát szőr fedi. Talán ebből ki is derült, hogy miért
került a 2011-es Rekordok
Könyvébe.

Tudjátok mi az a klottgatya? Múlt századi tornanadrág. Hát
azt, hogy kicsoda Klott Gatya? Nagydarab, szőrösszívű, múlt
századi tesitanár a Békés Utcai Általános Iskolában. Örülhetsz, ha személyesen nem volt még hozzá szerencséd, vagyis inkább szerencsétlenséged. (Hacsak nem olvastál rémtetteiről a Tündérboszorkány című könyvben.) Bezzeg szegény
ötödik dések! Nekik szeptembertől éppen Klott tanár
úr az osztályfőnökük. A
könyv végére kiderül, sikerül-e kiutálniuk Klott Gatyát a Békésből, vagy békét
kötnek az ország legrémesebb pedagógusával. Kiknek való ez a könyv? Akiknek kibírhatatlan, esetleg
csúcs jó fej a tesitanára
vagy az osztályfőnöke.
Akiknek nem ajánljuk:
kibírhatatlan tesitanár vagy
osztályfőnök. Bár lehet,
hogy legfőképp nekik kellene elolvasniuk...

Sudoku kezdőknek és haladóknak
A sudoku egy olyan 9x9-es nagy négyzetrács, mely 9 db 3x3-as kisebb négyzetrácsból épül fel. Ebbe a 81 négyzetbe kell beírni
a hiányzó számokat 1-től 9-ig úgy, hogy mind a kilenc kis négyzetrácsban, valamint a nagy négyzetrács soraiban és oszlopaiban is megjelenjen minden szám 1-től 9-ig.
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Sportrovat
Atlétika
2010. október 12-én Albertirsán rendezték meg az idei atlétika diákolimpia
ügyességi és váltófutó csapatbajnokságot. Iskolánkat hat fő képviselte: Csombók Brenda, Horváth Bianka, Majoros
Kinga, Makrai Dóra, Sárosi Nanetta és
Tarcsinecz Dzsenifer.
Két versenyszámban indult a csapat:
kislabdahajításban és távolugrásban. A
kislabdahajítók a dobogó második fokára léphettek, a távolugrók negyedik
helyezést értek el.

Köszönjük a felkészítést tanárainknak:
Sitkuné Fülöp Orsolyának, Vig Attilának és Szabó Ferencnek.

2. hely Kislabdahajítás
Csapattagok:
Csombók Brenda
Uresch Dóra
Tarcsinecz Dzsenifer
Pétervári Dzsenifer
Makrai Dóra

4. hely Távolugrás
Csapattagok:
Makrai Dóra
Horváth Bianka
Majoros Kinga
Sárosi Nanetta
Tarcsinecz Dzsenifer
Horváth Bianka 8.b

Kick-boxos sikerek
Október 2-án rendezte meg a
Komárom-Esztergom Megyei Kick-box Szövetség a
2010. évi területi bajnokság
3. fordulóját az esztergomi
Pézsa Tibor Sportcsarnokban. Az Esztergomi KBSE
utánpótlás csapatának tagjaként lépett a tatamira iskolánk két tanulója, Balogh
Kevin és Balogh Krisztián.
A verseny a semi-contact
szabályrendszer küzdelmeivel kezdődött. A Cadet 1
korosztályban először a 28
kg alattiak súlycsoportjában
Balogh Kevin mérkőzött, aki
végre minden izgalmát le-

küzdve aranyérmes lett. Nem
sokkal később bátyja, Balogh Krisztián (-42 kg) is
küzdőtérre lépett, aki felbuzdulva öccse teljesítményén
szintén meg sem állt a dobogó legfelső fokáig.
A semi-contactot a lightcontact szabályrendszer küzdelmei követték, melyeken
szintén remekül helyálltak a
fiatal kick-boxosok. A Cadet
1 korcsoportban a Balogh
fivérek ismét a döntőbe verekedték magukat, ahol végül
súlycsoportjában Krisztián
arany-, Kevin pedig ezüstérmes lett. Gratulálunk!
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