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AZ EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISK OLA LAPJA
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Indul az új tanév
A nyári pihenés, nyaralás és önfeledt
kikapcsolódás után a szeptemberi iskolakezdés ideje is eljött. Nem annyira
várják ezt a diákok, de törvényszerűen
bekövetkezik, és azt gondolom – ha

bevalljuk, ha nem –, ilyenkor már valami kíváncsiságféle is motoszkálhat a
diákokban. Vannak, akikkel régen találkoztatok és az új tankönyvek is rejthetnek izgalmat számotokra. Nem beszélve az elsős gyerekekről, akiknek mindenki másnál több meglepetést és újdonságot hoz az idei ősz. Az óvodát
„kinövő” 74 kisdiák nagy táskával és

nagy várakozással állt az iskola kapujában szeptember elsején. Őket külön is
köszöntöttük az évnyitó ünnepségeken,
és teszem most is, az iskolaújság első
oldalán. Kívánom nektek, hogy a játék
közbeni tanulás után fedezzétek fel a
tanulásban is a játékosságot, és nagy
kedvvel, lelkesedéssel lássatok munkához. Ennél jobban már csak annak örülnénk, ha ez a lelkesedés megmaradna,
és hosszú évekig kísérné iskolai pályafutásotokat.
Szeretnénk ezt a tanévet is hasonló,
vagy még jobb eredményekkel zárni,
mint az előzőt. Júniusban 70 kitűnő
bizonyítvány boldog tulajdonosának
gratulálhattunk, amit szívesen megismételnénk. És örömmel számoltunk be
a különböző tanulmányi- és sportversenyen sikeresen szereplőkről, adtunk át
jutalomkönyveket, és írtunk róluk a
Csengőszó hasábjain is.
A feladat és a feltételek adottak. Rajtatok, rajtunk a sor!

Kívánom valamennyi tanulónknak és
pedagógusunknak, hogy a kölcsönösség
jegyében teljen az idei tanév. Adja meg
mindenki és kapja meg mindenki a szeretetet, a tiszteletet és az odafigyelést!
A sikeres munkáért az elismerést, mosolyt a mosolyért, szép eredményeket
az erőfeszítésekért!

Ha ez ilyen szépen megvalósulna, talán
még az iskola is kellemes és szerethető
hely lenne mindenki számára. Lehet,
hogy „csak” ennyit kellene tenni?
Indítsuk el ezekkel a gondolatokkal az
új tanévet!
Vig Attila

Tisztelt Szülők!
Iskolánk 25. évfordulója alkalmából
kiadtunk egy évkönyvet, mely összefoglalja az eltelt időszak és intézményünk jelenlegi eseményeit, történéseit. A színes kiadvány nagyon sok fotóval illusztrálja mindazokat a programokat és momentumokat, melyek a negyedszázad alatt történtek. Tartalmazza a jelenlegi osztályok névsorát, fotóját, valamint egy CD mellékletben a 25
év alatt végzett összes osztály fényképét és névsorát. A kiadvány megvásárolható az iskolában. Ára: 800 Ft.
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Az elsősök
1. a Osztályfőnök: Szabó Márta
Ambrus Csenge
Belányi Balázs
Bereczki Krisztián
Berkeszi Zsombor
Cserép Fatima Aida
Éberhardt Szintia
Findt Bálint Péter
Kálló Roland
Kara Gergely
Kovács Anikó
Mátyás Anna
Mátyás Balázs
Menyes Kinga

Nyergesi Dominik
Pintér Veronika
Putnoki Csaba
Rossz Anna
Szolik Bence
Szórád Kristóf
Tercsinesz Regina
Tillich Georgina
Tóth Csilla
Vári Bence
Veszprémi Dávid
Vörös Nikolett

1. b Osztályfőnök: Ármainé Rossz Ilona
Bagó Liliána
Bartl Péter
Biró Norbert
Buna Máté
Czuth Noémi
Csillik Zsófia
Faragó Regina
Fehér Dorottya
Gremsberger Edvin
Gubala Sarolta
Hováth Lóránt
Kajtár Eszter
Kecskés Dorina

Kolozsi Kornél
Kovács Fanni
Lévai Petra
Meczger Máté
Mile Sára Kornélia
Molnár Eszter
Oláh Dávid
Pécsi Anna
Szabó Dorka
Szivek Szilvia
Váncza Kristóf
Veres Dániel

1. c Osztályfőnök: Schandlné Köves Tünde
Bencsik Nikolett
Bereczki Bálint
Bereczky Henrik
Bredán Martina
Bredán Szabina
Burány Dávid
Erdei Tifani
Ernst Alexandra
Farkas Dzsenifer
Kálmán Antal
Kerényi Dóra
Kovács Réka

2. oldal

2010. szeptember

Lencsés-Tóth Máté
Madarász Csenge
Miklovicz Eszter
Németh János
Peller Vanessza
Putnoki Márk
Szabó Paula
Turák Szabolcs
Valek Bálint
Vankó Vazul
Vaskó Emese
Willinger Dzsenifer
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Némettábor

Indulunk a bányába

Szorgalmasan tanulunk
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Az iskola hagyományaihoz híven az
idén is elmentünk a némettáborosokkal
Ausztriába.
2010. május 30-án reggel az iskola előtt
gyülekeztünk. Elfoglaltuk helyünket a
buszon, és már indultunk is.
Odafelé megálltunk, hogy megnézzük a
Seegottet, amely nem más, mint egy
gipszbarlang földalatti tóval. Innen már
meg sem álltunk végcélunkig,
Schaalbachig. A következő nap tanulással kezdődött. Az iskolában megismerkedtünk a tanárokkal, akik nagyon
kedvesen fogadtak minket. A tanításra
délelőttönként került sor, ahol sok érdekes, játékos feladatot oldottunk meg.
Délutáni programjaink során rengeteg
szép helyre látogattunk el. Ezek közé
tarozott Eisreisenwelt, a világ legnagyobb jégbarlangja,
vízi kastély
Hellbrunnban, valamint a Krimmler
Wasserfalle, mely egy gyönyörű vízesés.
Sajnos idén sokszor esett az eső, ennek
ellenére jól éreztük magunkat. Reméljük, hogy 2011-ben is ilyen jó lesz a
némettábor.
Csákvári Anna,
Majoros Kinga,
Szeibert Réka 8.b

2010. szeptember

Úton a jégbarlangba

Hajókázunk

3. oldal
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Tiszafüred

Kirándulás Egerben

Görkorcsolyával

4. oldal

2010. június 18-án az 5-6. osztályosokkal elindultunk Tiszafüredre, ahol minden évben vízitábort szerveznek Feri
bácsiék a testnevelés tagozatos gyerekeknek.
Sajnos a táborozás ideje alatt az időjárás
nem volt kegyes hozzánk, az árvíz miatt
pedig a kajakozás is elmaradt. Az evezés helyett azonban sok más programban volt részünk. A közeli strandon
úszóversenyen mérhettük össze tudásunkat. A Tisza-tó partján található kerékpárúton görkorcsolyáztunk. Gábor
bácsi a lányoknak röplabdamérkőzést,
Feri bácsi a fiúknak focimeccset szervezett. Az ügyességi vetélkedőn vicces
feladatokat kellett megoldanunk.
Egyik nap nagy meglepetés ért minket:
Egerbe mentünk kirándulni. Megnéztük
az egri várat, a Mineretet és a főteret,
melyet Dobó Istvánról neveztek el, majd
szabad program keretében sétálhattunk a
városban.
A tábor zárása a versenyek eredményhirdetésével fejeződött be, melyen az
első három helyezett érmet és édességet
kapott.
A rossz idő ellenére remekül szórakoztunk. Köszönjük tanárainknak a tartalmas kirándulást.
Oláh Renáta 6.a

2010. szeptember

Végre strandidő van!

Éhesek vagyunk
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Pilismarót

Kisállat bemutató

Diszkó

Ki mit tud?

A Pilismaróti táborozás az elmúlt évtizedekben fogalommá nőtte ki magát. A
Duna partján fekvő üdülőtábor kitörölhetetlen nyomokat hagyott az ide látogató gyermekek és felnőttek emlékezetében. Ha valakinek mégis problémát
okozna az itt eltöltött felejthetetlen napok felidézése, bátran ajánlom figyelmébe az internet segítségét.
Pilismarót címszó alatt a következőt
találtam: „Komárom-Esztergom megyében, a Duna jobb partján, a Visegrádihegységhez tartozó Maróti hegyek lábánál fekvő település.”
Ha valakinek még ezután sem derengene, a tábor címszó alatt a következő
szerepel: „olyan hely, ahol sátrakat
vagy más ideiglenes épületeket építenek

fel katonák, gyerekek stb. csoportja
számára.”
A helyszínre érkezve valóban szembetűnt a lakóépület, néhány sátorozó turistával is találkoztunk, leszögeztük, jó
helyen járunk. Ezt a megállapítást másnap tovább erősítette a jókedvű gyerekek érkezése.
2010. július 5-én a déli órákra megtelt a
tábor. A rövid eligazítás után mindenki
jóízűen elfogyasztotta ebédjét, majd a
csendes pihenő alatt átgondolhatta a
hétre tervezett stratégiáját.
A programok az elmúlt évekhez hasonlóan alakultak. Sportversenyek, kézműves foglalkozások akadályverseny pizsama party, lány és fiú szépségverseny, karaoke, rajzverseny, kisállat be-

mutató, tábortűz színesítették a táborlakók életét. Mindenki örömére ebben az
évben is meglátogattuk az esztergomi
élményfürdőt. A héten a legjobban talán
a diszkó szerelmesei örülhettek, ugyanis kétszer is hódolhattak szenvedélyüknek. Az ügyesebb gyerekeknek és természetesen a DJ-nek köszönhetően még
a tanárok is táncra perdültek.
A hangulatos estéket a finom pótvacsora és természetesen a már elmaradhatatlan „altató” dal, a „Könnyű álmot hozzon az éj” tette feledhetetlenné.
A visszajelzések alapján úgy érezzük,
hogy hangulatos hetet zártunk. Jövőre is
várunk minden táborozni vágyó diákot
és felnőttet egyaránt.

Élményfürdő

Szépségverseny

Akadályverseny

Kézműves foglalkozás

Sminkverseny

Eredményhirdetés
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Balogh Balázs
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Hírek
„Te mit tudsz az adózásról?”
2010. május 29-én szombaton délelőtt iskolánk rajzszakkörösei izgatottan ültek

be a mikrobuszba. Budapestre mentek a Művészetek
Palotájába, díjátadóra.
Az APEH első ízben írt ki
rajzpályázatot általános iskolásoknak „Te mit tudsz az
adózásról?” címmel. Pályázni 6-10 ill. 11-14 éves korcsoportban lehetett egy-egy
rajzzal, tetszőleges technikával. Bakonyi Ágnes kommunikációs vezető és munkatársai várták a díjazottakat és
kísérőiket. Hamarosan felhangzott az APEH-induló, és
kezdetét vette az ünnepség.
Bakonyi Ágnes elmondta,
hogy 480 alkotás érkezett.
Pályáztak egyénileg, osztályok, képzőművészeti szakkörök és művészeti iskolák
az ország minden részéből.
A bevezető tájékoztatás után
az APEH elnöke vette át a
szót. Elmondta, hogy nyugat
-európai példák alapján dön-

töttek a rajzpályázat kiírása
mellett, melynek keretében
már gyerekkorban megismertetik a leendő adózó polgárokat azzal, hogy miért
van szükség az adózásra, mi
mindenre kell költeni a közösből, miért fontos az adózási fegyelem. A cél az adótudatosság kialakítása, fejlesztése. Az APEH elnöke
megköszönte a nagyszámú
részvételt, majd átadta a díjakat. Intézményünk tanulója,
Oláh Renáta II. helyezést ért
el a 11-14 évesek korcsoportjában. Iskolánk rajzszakköre pedig különdíjat kapott.
Az értékes nyeremények
átvétele után vendégül látták
a díjazottakat és kísérőiket.

Az „Olvass velünk!” 2009/2010
könyvtári pályázat végeredménye
2. osztályosok
1. Sztulik Debóra 2.b
2. Bodnár Máté 2.b
3. Böcskei Erik 2.a
3-4. osztályosok
1. Szívós Brigitta 4.b
2. Kecskeméti Klaudia 4.a
3. Kara Noémi 3.b
Putnoki Bence 3.a

5-6. osztályosok
1. Béres Dorina Cintia 6.b
2. Wágner Tamás 6.b
3. Szivek Anna 5.a
7-8. osztályosok

1. Wieszt Márton 8.c
Vadasi Richárd 7.b
2. Kaposvári Márk 8.a
3. Németh Attila 8.c

Olvass velünk!
Könyvtári pályázat 2010/2011
2. osztályosoknak
- Andersen, Hans Christian: A rendíthetetlen ólomkatona
- Benedek Elek: Világszép Nádszál kisasszony
- Bourgeois, Paulette: Franklin és a megbocsátás
- Delahaye, Gilbert: Márti Meseországban
- Marék Veronika: Kippkopp és Tipptopp
3-4. osztályosoknak
- Állatmesék: Válogatás Benedek Elek, La Fontaine és a
Grimm fivérek legismertebb meséiből
- Kastner, Erich: Emil és a detektívek
- Miler, Zdenek: A vakond télen
- Sivók Irén: Barátfülek
- Stilton, Geronimo: Kaland a Himaláján

Hazafelé a tanulók boldogan
olvasták a képregényt, a mesét az adózás világáról és
játszottak a szép plüssfigurával, Adómanóval.

5-6. osztályosoknak
- Brezina, Thomas: Csikóváró tavasz
- Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
- Kovács Lajos: Ráadásnap a szupersztárok cirkuszában
- Lewis, S. C.: A varázsló unokaöccse
- Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg

Bakos Gézáné
szabadidő-szervező

7-8. osztályosoknak
- Gaarder, Jostein: A narancsos lány
- Hemingway, Ernest: Az öreg halász és a tenger
- Mahy, Margaret: Átváltozás
- Solohov, Mihail: Emberi sors
- Tamási Áron: Ábel a rengetegben
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