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Október 6.
Palágyi Lajos:
Az aradi vértanúk
Szabadságharcunk letűnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem győzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed’,
Fényeddel fényt hint késő századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
Amíg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.
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1849. augusztus 13-án a magyar seregek Világosnál letették a fegyvert. A
szabadságharc elbukott. Sok volt az
áldozat, és jött a megtorlás napja. A
Habsburgok úgy akarták megbüntetni a
magyar népet, hogy elrettentsék a birodalom többi népét a további forradalomtól. Ezért Ferenc József teljhatalmat
adott a kegyetlenkedéséről hírhedt Haynau tábornoknak.
1849. augusztus 25-én Haynau, az osztrák hóhér százával írta alá az ítéleteket:
kire halált mért ki, kire súlyos, sokéves
várfogságot. 1849. október 6-án Aradon
kivégezték az 1848-49-es szabadságharc tizenhárom volt katonai vezetőjét:
Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich
Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt,
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Nagysándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt,
Schweidel Józsefet, Török Ignácot és
Vécsey Károlyt.
E katonák között volt német, osztrák,
lengyel, horvát, szerb nemzetiségű, kisnemes, polgár, valamint főnemes származású, dúsgazdag és vagyontalan egyaránt. De mindegyikük hősiesen harcolt, és életét áldozta a magyar szabadságért, a nemzet függetlenségéért.
Az iskolai megemlékezést Enikő néni
felkészítésével a 6.a és a 6.b osztály
tanulói adták elő. Majd Vig Attila, az
intézményegység vezetője és a diákönkormányzat képviselője megkoszorúzták az iskola előtt található emléktáblát.
Reméljük, mindenkinek tetszett az előadás!
6. a tanulói
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Csengőszó

Beszámoló
Szüreti mulatozás Tokodon
Megcsípte a dér

Puffad a puttony,

Csurran a présből

az őszi füvet,

domborul a kád,

a jó szagú must,

szagos a szőlő,

darazsakat vonz

kóstolót kaphatsz,

az ízkavalkád.

ha most odafutsz!

szabad a szüret!

Október elsején Berci és Roli szüleinek
jóvoltából szüreti kirándulásra mentünk
a tokodi pincékhez.

A kirándulás előtti hetet a szüreti népszokások tanulmányozásával töltöttük.
Megtudtuk, hogy Mihály-naptól kezdődik a szüret, és akár Teréz- és Orsolyanapig eltarthat. Megtudtuk, hogy a jellegzetes szüreti étel a birkapaprikás,
amelyet bográcsban főznek, s azt is,
hogy a szüretelőket megkínálják a frissen préselt mustból is.

2. oldal

A mi kirándulásunk szüret utáni kirándulás volt, ugyanis a meghívó család
már túl volt a szüreten. Elpanaszolták
nekünk, hogy a rendkívüli időjárás miatt nagyon rossz volt a termés, nem
csak kevés. De azért bepillanthattunk a
pincébe egy rövid időre, mert a mustgáz
már nem jelentett veszélyt. Messziről
megcsodálhattuk a pince falába ragasztott pénzérmeket, amiket a pince látogatói ragasztottak oda, mert ízlett nekik a
gazda bora. A pince előterében láthattunk sokéves szerszámokat, kádakat,
préseket, amelyek koruk miatt nagyon
értékesek. Feliratokat is olvashattunk,
amelyek a tokodi borutak alkalmával
kerültek fel a vendégek elégedettségének kifejezésére.
Finom ebédet főztek nekünk a háziak,
igazi pincepörköltet! De számunkra
nem ez volt az igazi mulatság, hanem a
nagy szabadság! Azt csinálhattunk,
amit akartunk! Futkoshattunk bármerre,
gurulhattunk a domboldalról, fára
mászhattunk. De a fő attrakció az volt,
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hogy felmehettünk a fából ácsolt színpadra! Ott azt adhattunk elő, amit akartunk!

Rövid volt a kirándulás, mert focimeccsre kellett a fiúknak menni. De
nem nagyon szomorkodtunk, mert a
házigazdáink megígérték, hogy máskor
is mehetünk! Legközelebb a Téltemetőre megyünk!
2.a tanulói
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Beszámoló
Diákönkormányzat
Megalakult a 2010–2011-es
tanév diákönkormányzata.
Az új tanév harmadik hetében minden osztály megválasztotta a tisztségviselőket.
2010. szeptember 24-én
összeült a diáktanács. Az
igazgató úr felkérésére
Szűcs Anna helyett Gyöngyös Péter tanár segíti a
diákönkormányzat munkáját.

Az iskolai diáktanács tagjai

Egyeztettük az éves munkaterv főbb programjainak
dátumát. Az iskolai tisztségviselőket az október 15-i
DÖK-gyűlésen választjuk
meg. Az október 6-i koszorúzáson Csombók Brenda
8.a osztályos tanuló képviselte a diákönkormányzatot.
Sikerekben gazdag tanévet
kívánok mindenkinek!
Gyöngyös Péter

Osztálytitkárok

Helyettesek

4.a

Nagy Kata

Cseszka Péter

4.b

Gazda Nikolett

György Gábor

4.c

Szokol Vanda

Kovács Vanessza

5.a

Kovács Nóra

Horváth Kitti

5.b

Szvoboda Hanna

Ungvári Bence

6.a

Szivek Anna

Vig Sára

6.b

Nagy Lea

Nagy Klaudia

6.c

Horváth Katalin

Hável Alexandra

7.a

Tokai Rebeka

Hartyán Dániel

7.b

Kelemen Réka

Wenczl Katalin
Czuth Edvin

7.c

Schnell Balázs

Vitek Gergő

8.a

Csombók Brenda

Kovács Viktória

8.b

Majoros Kinga

Horváth Bianka

8.c

Karsay Ágnes

Jánosi Nóra

Rejtvények
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Olvasósarok
Bronz Okleveles Iskola a Gyermekolvasókért
A Jonatán Országos Könyvmolyképző - az Eötvös József Általános Iskolában
folyó munka elismeréseként
- Bronz Okleveles Iskola a
Gyermekolvasókért címet és
oklevelet adományozott az
intézménynek. Az elismerést
az iskola az olvasóvá nevelés
terén végzett kiemelkedő
tevékenységéért kapta. A
Bronz Oklevél mellé - minősített iskolaként - 10.000 Ftos könyvvásárlási utalványt
kapott az iskola könyvtára.

Ennek köszönhetően a következő könyvekkel gyarapodott a
könyvtár állománya:
Barry, Dave:
Péter és a csillagszedők
Bosnyák Viktória:
Tündérboszorkány
Pennypacker, Sara:
Tehetséges Klementin
Webb, Holly:
Cica a hóban, Cica az erdőben, Az ellopott kiskutya, Bukfenc bajba jut, Mazsi elszökik,
A magányos kiskutya
Szűcs Anna

Új könyvek a könyvtárban
Holly Webb: Cica a hóban

Sara Pennypacker: Tehetséges Klementin

Ella nagyon szereti a cicáját,
Pamacsot, és nagyon megijed, amikor Pamacs egy téli
napon nem tér haza. De Pamacs nagyon élvezi, hogy
kint lehet, különösen, amikor elered a hó, és megkergetheti a szép hópelyheket,
felfedezheti a téli ruhát öltött
kerteket. Hanem hirtelen
hóvihar kerekedik, és Pamacs eltéved az erdőben.
Vajon egymásra talál-e Ella
és kis kedvence?

A harmadik osztályos Klementin a csúcson érzi magát - na,
jó, nem mindig. Amikor osztályfőnöke bejelenti, hogy tehetségkutató vetélkedőt rendeznek, Klementin pánikba esik.
De hiszen neki semmihez sincs
tehetsége! Nem tud énekelni, se
táncolni, és semmiféle hangszeren nem játszik. Még csak ugrándozni sem tud igazán jól. És
ha ez nem lenne elég, Klementin legjobb barátnőjének, Margónak annyi mindenhez van
tehetsége, hogy már fel sem
tudja sorolni.

Dér Zoltán: A vadászgörény

Amandine Dardenne: Szkubidú

A könyv a Magyarországon még sokak számára ismeretlen,
de egyre népszerűbb állatfajjal, a vadászgörénnyel foglalkozik. Kevesen tudják, hogy a vadászgörény a legrégebben
háziasított állataink közé tartozik. Évszázadokkal ezelőtt az
emberek városba költözésével
és a vadászat jelentőségének
visszaszorulásával csaknem a
feledés homályába merült. Pár
évtizeddel ezelőtt nem mint
vadász, hanem mint házi kedvenc tért vissza közénk. A
könyvből információhoz juthat
az érdeklődő mindezen témákról, valamint a vadászgörénytartás legapróbb részleteiről is.

4. oldal

A térfonás, más néven szkubidú, remek lehetőség arra, hogy
vidám és színes tárgyakkal vegyük körül magunkat. Amellett,
hogy derűt varázsolunk mindennapjainkba, a szkubidú rendkívül szórakoztató időtöltés is.
Ez a könyv 25 alkotáson keresztül vezet be a térfonás művészetébe. A tárgyak elkészítésének
leírását könnyen érthető ábrák
teszik még szemléletesebbé. Nem
kell mást tennünk, mint követni a
lépéseket. Hamar megtapasztaljuk, hogy milyen könnyű és élvezetes elfoglaltság ékszereket,
ötletes ajándéktárgyakat vagy
éppen játékokat készíteni a
szkubidúszálakból.
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Sportrovat
Kézilabda
Elkezdődött a tanév,
elindult a kézilabda
bajnokság is. Korosztályos csapataink már a
nyáron elkezdték a
felkészülést az évadra.
A 7-8. osztályos lányok már július végétől keményen edzenek. Augusztusban
felkészülési tornákon vettek részt: Fradi
Kupa (Budapest), Buzási József Emléktorna (Dorog), Szent István Kupa
(Budapest). Ebben az évben ők játsszák
a dorogi NB II-es ifjúsági meccseket.
Ezen kívül indulni fognak az ADIDAS
Gyermekbajnokságon, a Diákolimpián
és más kézilabda tornákon is.

Az 5-6. osztályos lányok augusztus
közepén kezdték az edzőtábort. Két
felkészülési tornán - V. Óbudai Nyár
Kézilabda-torna, Buzási József Utánpótlás Emléktorna - már túl vannak, és
elkezdődött az AUDI ETO KC Nyílt
Lány Kézilabda Bajnokság is. Győrben
a hatodik osztályos lányok két győzelemmel nyitottak, az ötödik osztályos
lányok egy döntetlent értek el és egy
vereséget szenvedtek. Ez a korosztály is
résztvevője lesz az Országos ADIDAS
Gyermekbajnokságnak, és indulnak a
Diákolimpia III. korcsoportjában is.
Szeretnénk szép eredményeket elérni
még más kézilabda tornán is.

A 3-4. osztályos lányok felkészülése
augusztus végén kezdődött. Ez a korcsoport szeptember elején Szombathelyen vett részt egy felkészülési tornán.
Nekik is elkezdődött a bajnokság Győrben, az AUDI ETO KC otthonában.
Versenyezni fognak az ADIDAS Bajnokságban és a Szivacskézilabda Bajnokságban is.
A legfiatalabb korosztály - a másodikosok - ebben az évben kezdik meg a versenyzést a Szivacskézilabda Bajnokságon.
Sok sikert kívánok minden kézilabdázónak! Gyertek minél többen szurkolni!
Pinczés Tímea

Papírgyűjtés
Környezettudatos életmód, újrahasznosítás. Fontos kulcsszavak a jövőnk
szempontjából. Vajon, a felnövekvő
nemzedék mennyire érzi ezeket magáénak? Az iskolák szerepe e tekintetben
különös jelentőséget kapott, hiszen
nagyrészt nekik köszönhető, hogy az
akciós iskolai papírgyűjtés fennmaradt.

Az iskolai környezetvédelmi oktatás, az
akciós papírgyűjtés vagy az egyre több
helyen működő szelektív gyűjtés tudatosítja a gyerekekkel, hogy a hulladék
nagy része érték. A hulladékpapír gyártása a cellulózpapírhoz képest jóval
kevesebb környezetszennyezéssel jár
(nincs fehérítés, a gyártáshoz feleannyi
energiára, tizedannyi friss vízre van
szükség, és huszadannyi szennyvízterhelést okoz). Az így gyártott új termék
(füzet, rajzlap, könyv) iskolai viszonylatban a cellulóz-papírhoz hasonló
használati értékkel bír.
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Egy meghökkentő adat…
Egy felmérés szerint ma egy felső tagozatos diák évente kb. 11 kg papírt
(füzetet, könyvet) „fogyaszt el”, vagyis
ha úgy vesszük, az iskola egy papírhulladék-termelő nagyüzem.
Iskolánkban évek óta szervezetten évente egy-két alkalommal - folyik papírgyűjtés. Az osztályok között ilyenkor
verseny van, kik gyűjtenek többet. Ez

persze múlik az adott közösségen, a
szülői háttéren. Akad, aki kocsival, sőt
olyan is, aki teherautóval hozza. A gyerekek a környező házakba is becsengetnek ilyenkor, hogy elkérjék a felesleges
papírt. A begyűjtött papír mennyiségéről nyilvántartást vezetünk.
Lássuk, milyen eredménnyel végeztek
idén az osztályok!
Balogh Balázs

Alsósok

Felsősök

1.a osztály

532,5 kg

5.a osztály

1082,5 kg

1.b osztály

713 kg

5.b osztály

381,5 kg

1.c osztály

516 kg

6.a osztály

1131,5 kg

2.a osztály

660,5 kg

6.b osztály

961 kg
280,5 kg

2.b osztály

1123 kg

6.c osztály

2.c osztály

544 kg

7.a osztály

2806 kg

3.a osztály

845 kg

7.b osztály

1008 kg

3.b osztály

1350 kg

7.c osztály

141 kg

4.a osztály

852 kg

8.a osztály

629,5 kg

4.b osztály

595.5 kg

8.b osztály

1303 kg

4.c osztály

276 kg

8.c osztály

76 kg
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Sportrovat
Sulisprint 2010
A rossz idő miatt 2010. szeptember 21én, kedden rendezték meg Dorogon a
XIII. Sulisprint utcai futóversenyt. Közel
1300 óvodás és iskolás állt a rajthoz.

1-2. osztályos lányok 2000 m

3-4. osztályos fiúk 2000 m

Felsős lányok 4000 m

1. Vidra Viktor
3. Balogh Kevin
4. Grenitzer Tamás
7. László Barnabás

3. Katona Evelin

1. Mihalovits Panka
2. Zibák Fanni
4. Kajtár Eszter
7. Malinka Nóra
8. Menárik Adrienn

Felsős fiúk 4000 m
Felsős lányok 2000 m
1-2. osztályos fiúk 2000 m
6. Engelbrecht Roland
9. Gremsberger Edvin

2. Szalai Dominik

1. Sárosi Nanetta
2. Tarcsinecz Dzsenifer
3. Csombók Brenda
8. Kovács Nóra

3-4. osztályos lányok 2000 m
1. Szekér Szimonetta
2. Imrei Nóra
4. Szeibert Viktória
9. Büki Melinda

Felsős fiúk 2000 m
6. Reményi Tamás
9. Orgován Viktor

A versenyzők délután 1 órakor indultak
a Városi Sportcsarnok elől. Korosztályonként az első három helyezett érmet
és emlékplakettet vehetett át, de minden
induló kapott üdítőt, almát és pólót.
Iskolánk diákjai az idén is eredményesen
szerepeltek. Gratulálunk!
Szabó Ferenc
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