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Budapesten jártunk
Egy napon Ibolya néni közölte velünk,
hogy tanulmányi kirándulásra megyünk
Budapestre. A Planetárium és a Parlament lesz az úti célunk.

2011. február 24-én 8 óra körül indultunk az iskola elől. Miután elfoglaltuk
helyünket a buszon, elindultunk. Az út
során sokat beszélgettünk, nevetgél-

tünk. Elfogyasztottuk az otthon csomagolt szendvicseket. Csaknem egy órás
utazás után végre megérkeztünk a Planetárium elé. Izgatottan szálltunk ki a
buszból, és mentünk be az épületbe.
Sok bámulatos dolognak voltunk szemtanúi. Megismerkedtünk pl. a bolygókkal, az űrruhákkal. Utána megnéztünk
egy 3D-s filmet, amelynek a címe: A
csodálatos univerzum. Ez a film megragadta a fantáziánkat, hiszen megtapasztaltuk azokat az élményeket, amelyeket
az űrhajósok élhettek át.
Következett utunk második állomása: a
csodálatos Parlament. Egyre izgatottabbak lettünk, hogy végre megláthatjuk a
világhírű Országházat. Nem ért csalódás bennünket. Már kívülről is gyönyörű volt, hát még belülről! Amikor bementünk, átestünk egy biztonsági át-

vizsgáláson. Először megcsodálhattunk
az Országházról egy makettet, melyet
gyufából készítettek. Ezután egy freskókkal övezett lépcsőn keresztül fel-

mentünk a kupolaterembe. Itt a koronázási ékszereket tekintettük meg. Az
idegenvezetőtől megtudtuk, hogy milyen bonyolult körülmények között
kerültek vissza hazánkba. Hosszas beszélgetés után bementünk a parlamenti
ülésterembe, ahol megnéztük azokat a
székeket, ahol képviselőink szokták
elfoglalni helyüket. Szinte leírhatatlan,
hogy mennyi mindent tudtunk meg
ezen a kiránduláson, de azt mindannyian elmondhatjuk, hogy büszkék vagyunk arra, hogy ilyen ámulatba ejtő
Parlamentje van hazánknak.
Amikor hazafelé indultunk, még megálltunk a McDonald’s-ban. Ettünk, ittunk, beszélgettünk, sőt még játszottunk
is.
Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. Felejthetetlen volt
ez a kirándulás!
Csenke Dániel
Grenitzer Tamás
Kisbalázs Patrik
Minczér Margaréta
Tanka Zsanett 4.a
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Beszámoló
Alsós farsangi bál

A 4.a osztályosok levelet
írtak rokonaiknak, barátaiknak, amelyben a farsangi
bálról meséltek. Olvassunk
el közülük néhányat!

Kedves Keresztapu!

Kedves János!

Nemrég volt a farsangi bál,
szeretnék mesélni róla.
Az osztállyal előadtunk egy
produkciót. A címe: A cirkusz csillagai. Voltak benne
pomponlányok, pantomimesek, kígyóbűvölők, akrobaták, bohócok, gyáva oroszlán, kötéltáncos, zsonglőr.
Egyéni jelmezzel is indultam. Asztali naptárnak öltöztem, de sajnos nem nyertem.
A csoportos jelmezesek között azonban mi lettünk az
elsők.
Remélem, jövőre hasonló
élményben lesz részünk!

Sok élményem volt ebben a
hónapban, de a legjobb a
farsangi bál volt. Ez az, amiről írni szeretnék.
Február 19-én délután fél 2kor elindultunk a bálba.
Amikor beléptem az osztályba, láttam, hogy mindenki
készülődik. Gyorsan átöltöztem, és már indultunk is a
csoportos előadásra. Utána
villámsebességgel indultam
az egyéni versenyre. A barátommal mamutjelmezbe öltöztünk. A tombolahúzás
előtt volt néhány percnyi
időnk, és bekaptunk egy-két
szendvicset a büfében. Ezután mentünk az eredményhirdetésre. Egyéniben ötödik, csoportban első helyezettek lettünk.
Jól sikerült ez a bál!

Grenitzer Tamás

Csenke Dániel

Szeretnék beszámolni az idei
farsangi bálunkról. Nekem
nagyon tetszett, de szerintem
ezzel mindenki így van az
osztályunkban, mivel idén
mi nyertük meg a versenyt.
Én bohóc voltam a csoportos
fellépésen. Idén először nem
öltöztem be egyénileg, de
örülök annak, hogy többen is
nyertek a jelmezükkel, amit
saját maguk készítettek. Az
eredményhirdetés együtt volt
a tombolasorsolással. Én öt
tombolát vettem, és nagyon
izgatottan vártam, hogy kihúzzák-e valamelyik számomat. Az első sorban állva
folyamatosan jelentkeztem
számhúzónak. Egyszer sikerült, és én húzhattam ki a
nyertes tombolát. Közben
arról beszélgettem az osztálytársaimmal, hogy milyen
jó volt a csoportos előadásunk. Különösen tetszett a

Kedves Peti!
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triciklizés és az akrobaták
mutatványai. A beszélgetést
félbeszakította az, hogy kihúzták az én 81-es számomat, amivel nyertem egy
Toy Story-s tároló dobozt.
Felejthetetlen volt ez a nap!
Kustos Ákos
Kedves Fanni!
Szeretném elmesélni a farsangi bált, ami február 19-én
volt iskolánkban.
Én nem öltöztem be egyéni
jelmezbe, de a csoportosban
szerepeltem a pomponlányok
között. Először kihúzták a
nyertes tombolákat, utána
pedig kihirdették a jelmezverseny eredményét. Nagyon
örültünk, mert elsők lettünk.
A jutalom egy torta volt.
Szeretnénk jövőre a felsős
bálon is hasonló sikert elérni.
Reskó Dzsenifer

15. évfolyam 7. szám
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Beszámoló
Felsős farsangi bál

2011. február 18-án rendezték meg iskolánkban a felsősök farsangi bálját.
A nyitótánc, melyet a 8.b
osztályos tanulók adtak elő,
nagyon szép volt. A jelmezesek felvonulásakor sok produkciót tekinthettünk meg,
többek között egy látványos
cirkuszi előadást kutyaidomárokkal, bohócokkal, kötéltáncossal, bűvészekkel, akrobatákkal. A csoportos jelmezesek között láttunk még
bennszülötteket, süteményeket, dominókat. Egyéni jelmezesként vonult el a nézők
előtt a Nógrádi Ropogós, a
rendőr kutyával, az angol
muffin, a dilis, a varázsló, a
birkózó és a fűrészember.
Utána a Kolibri Táncegyüttes műsora következett,
melyben a 7.b-ből három

15. évfolyam 7. szám

tanuló is részt vett: Veress
Dóra, Vörös Gyöngyi és
Wenczl Katalin. A táncosok
nagy tapsot kaptak.
A büfé és a teaház végig
üzemelt. A 7.b-sek feladata
volt, hogy a büfében levő
finom szendvicsekkel és
süteményekkel mindenki
csillapíthassa éhségét és az
édesség utáni vágyát. Már 13
órától szeleteltük az uborkát,
tisztítottuk a tojásokat, terítettük az asztalokat. Két órakor aztán szerencsére megérkezett a felmentő sereg.
Nagymamák, anyukák szorgos munkája eredményeképpen finomabbnál finomabb
szendvicsek sorakoztak a
tálcákon. Még sorban állni
sem kellett, hiszen kedves
felnőtt segítőink fáradtságot
nem ismerve, gyorsan telje-

sítették az éhes és szomjas
diákság kéréseit. Köszönjük
a munkájukat!
A diszkóban nagy volt a
füstmérgezés esélye, de ettől
függetlenül jól éreztük magunkat. Nagyon sok ismert
és kedvelt zeneszám hangzott el, amelyre sokat táncoltunk. Közben a zsűri meghozta döntését, és kezdetét
vette az eredményhirdetés.
Egyéni jelmezesek:
1. Ropi (Sólyom Dániel 7.a)
2. Dilis (Szabó Colin 6.a)
3. Birkózó (Lévai Tamás 5.a)
Csoportos jelmezesek:
1. Sütik (5.a)
2. Vándorcirkusz (5.b)
3. Kannibálok és katonák (6.a)
4. Dominók (6.c)
Hat óra felé elkezdődött a
várva várt tombolahúzás.

2011. március

Sok szép nyeremény talált
gazdára. Gyöngyös Péter
bácsi, mint minden évben
számtalan vicces képet készített mindenkiről.
Nagyon jól éreztük magunkat, sajnáltuk, amikor vége
lett a bálnak. Reméljük,
hogy jövőre is ilyen jól fog
sikerülni a farsang.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek,
hogy munkájukkal, valamint
sütemények, tombolatárgyak
és jelmezdíjak felajánlásával
segítették a farsangi bál sikeres megrendezését.
A DÖK nevében:
Szvoboda Hanna 5.b
Tóth Adrienn 5.b
Tóth Nikolett 6.b
Wenczl Katalin 7.b
Kelemen Réka 7.b
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Beszámoló
Zrínyi-napok
Mint az elmúlt években, az
idén is nagyszámú jelentkező bemutatkozásával rendezte meg a Zrínyi iskola - a
Zrínyi-napok keretében - az
ének-zene versenyt.
Először az alsó tagozatosok,
majd a felsősök mutatták
meg, hogy mit tudnak fúvós,
vonós és billentyűs hangszereken. A diákok énektudásukról is számot adtak egyéni és csoportos előadás keretében. A közönséget a már
szerepelt és a szereplés előtt
álló diákok adták. Így sokat
tanultak egymás előadásából. Az Erkel Ferenc Zeneiskola tanárai segítettek őket
a felkészülésben.
Az Eötvös József Általános
Iskolát képviselő tanulók
között nagyon felkészült
előadóval találkoztunk, ami
az eredményeken is látszik:

István, a király

Kiváló teljesítményt
nyújtott:
Kesselyák Boglárka 3.b
Sziklai Réka 3.b
Sikeres teljesítményt
nyújtott:
Czuth Noémi 1.b
Jó teljesítményt nyújtott:
Pap Bence 2.c
Kiemelkedő teljesítményt
nyújtott:
Tiba Bernadett 5.a
Vörös Gyöngyi 7.b
Flórián Xavér 7.b
Sikeres teljesítményt
nyújtott:
Szvoboda Hanna 5.b
Kisszölgyémi Áron 5.a
Szenczi Márk 6.a
Szép teljesítményt nyújtott:
Ábrók Rebeka 6.b
Gratulálunk!
Bakos Gézáné
szabadidőszervező-tanár

A színházbérletesek 2011.
február 25-én, péntek délután Pestre utaztak a Matiné
bérlet második előadását
tekintették meg Budapesten.
Az István, a király című
rockoperát a Magyar Színház
művészei adták elő.

Ez a rockopera István és
Koppány ellentétéről szól.
Géza fejedelem halála után
István összecsapott Koppánnyal a hatalom megszer-

zéséért. Míg Koppány az ősi
hagyományokat, a függetlenséget akarta megvédeni, addig István felismerte, hogy
az országnak a keresztény
vallásra, szövetségesekre van
szüksége ahhoz, hogy az
önálló állami lét alapjait
megvethesse. Békét, nyugalmat, biztonságot akart biztosítani. „A népnek többet kell
adni, és nem tőlük elvenni!”
- hirdette. Ezt a történetet
láthattuk egy nagyon jól kidolgozott előadásban. Boldogok voltunk, amikor az ismerős dallamok szóltak a színpadon.
A legközelebbi előadás a La
Mancha lovagja lesz. Reméljük, az is ilyen tartalmas
délutánt jelent majd mindannyiunk számára!
Béres Dorina,
Sárai Cintia 7.b

Dömösi kalandok
Február 14-én nagy izgalommal vártuk a reggelt, de nem
azért, hogy iskolába menjünk, hanem, hogy a síszünet
első napján elinduljunk Dömösre Péter bácsival.
Hamarosan meg is érkeztünk
a kétnapos kirándulás helyszínére. A szállás elfoglalása
után a várva várt túrázás
következett. A szép hosszú
természetjárás a pilisi erdőn
vezetett keresztül. Nemcsak
a minket körülvevő növényeket csodálhattuk meg, hanem
találkoztunk állatokkal is.
Utána visszasétáltunk a szállásra, ahol mindenki pihent,
majd következett a vacsora.
Este Péter bácsi nem a matekkönyvét hozta, hanem hat

4. oldal

darab dobókockát, mellyel
az este utolsó percei teltek.
Sokáig fönn voltunk, aminek
természetesen Péter bácsi

nem örült. Reggel rendrakással kezdtük a napot. Utána
elbuszoztunk Visegrádra. A
Mátyás Király Történelmi

Játszóparkban megtartott
foglalkozáson mindenki készített bőrből karkötőt, aztán
a kint lévő játszótéren jót
szórakoztunk. Ezután a híres
Mátyás király palotáját csodáltuk meg. Innen a Dunaparthoz vezetett az utunk,
ahol kacsázással és kavicsdobálással töltöttük az időt.
Miután visszaértünk a szállásra, Péter bácsi rágógumievő versenyt rendezett.
Élményekkel telve indultunk
haza. Nagyon jól éreztük
magunkat!
Horvát Kitti,
Tiba Bernadett,
Imrei Réka,
Kovács Nóra 5.a

2011. március
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Érmek az Országos Lábtenisz Diákolimpia döntőjében
Az idei tanévben Kazincbarcika városa
adott otthont az Országos Lábtenisz
Diákolimpia döntőjének. Iskolánk lányés fiúcsapata nagy reményekkel érkezett a Borsod megyei városba. Fiúcsapatunk mindkét szakágban magabiztosan jutott az országos döntőbe, míg a
lányok tornagyőzelemmel hangoltak a
legnagyobb rivális, a balassagyarmati
csapat otthonában.
Az első nap a párosok kezdték a küzdelmet. Mind a lány, mind a fiú csapatunk csoportelsőként lépett a legjobb
nyolc együttes közé. A lányok az egyenes kieséses szakaszban az egyik legnagyobb ellenfelet, a Balassagyarmat első
csapatát búcsúztatták. Ezután simán
jutottak a döntőbe, ahol sajnos fejben
hamar elfáradtak, és kikaptak a
„gyarmat” második csapatától. A vereség azért volt nagy csalódás, mert egy
héttel korábban többször legyőztük
döntőbeli ellenfelünket. A fiúk a legjobb nyolc között egy győzelemmel és
egy vereséggel a hatodik helyet szerez-

Matematikaverseny
Az idei tanévben is megrendezték a
Zrínyi Ilona Matematikaversenyt, melyen az ország közel 62000 diákja indult. A Komárom-Esztergom megyei
fordulóban 1500 tanuló vett részt.
2011. március 4-én délután tartották a
megyei verseny eredményhirdetését,
melynek a tatai Kőkúti Általános Iskola
adott otthont. Erre az eseményre minden évfolyamból a legjobb 15 versenyzőt hívták meg. Iskolánkból egy diák
kapott meghívást. Az ünnepség műsorral kezdődött, melyen a tatai zeneiskola
növendékei ütős hangszeren játszottak,
valamint egy szép szavalatot is hallottunk. Ezután következett a tanulók díjazása. Az ajándékok gyönyörű könyvek
voltak, s természetesen az első három
helyezett érmet is kapott. A diákokon
kívül a felkészítő tanárok, illetve a legjobb teljesítményt nyújtó iskolák is
jutalomban részesültek.
Az iskolánkat képviselő Majoros Kinga 8.b osztályos tanuló a 8. helyezést
érte el. Felkészítő tanára: Vámosné
Ambrus Aranka.
Majoros Kinga 8.b
15. évfolyam 7. szám

ték meg, ami az erős mezőnyben nagyon szép teljesítmény.
Másnap a hármasok folytatták, és az
első nap délelőttjét lemásolva mindkét
csapatunk csoportelsőként lépett a negyeddöntőbe. A lányok magabiztos
játékkal ismét a döntőbe jutottak, ahol
csakúgy, mint az első nap, vereséget
szenvedtek az esélytelenebb balassagyarmati csapattól. A fiúk jó játékkal
jutottak a legjobb négy közé, ahonnan
kis híján a döntőbe kerültek. A Dunakeszi csapata vesztett állásból fordítva
nyerte meg a mérkőzést. A fiúk végül a
negyedik helyet szerezték meg.
A gyerekek nagyszerűen küzdöttek a
kétnapos rendezvényen. Kevés hiányzott, hogy az érmek még fényesebbek
legyenek, ám az eredményeket tekintve
nem lehetünk szomorúak. A cél mindenestre egyértelmű, egy év múlva
aranyérmekkel szeretnénk hazatérni.
A csapat tagjai:
Fiúk: Apáthy Kálmán 8.a, Bakos István
7.b, Juhász Ádám 7.a, Tóth Norbert 7.b

Lányok: Jószai Gabriella 8.a, Katona
Evelin 8.a, Szabó Míra 6.a, Lévai Fruzsina 6.a
Gratulálunk!

Rajzpályázat

Szellemi vetélkedő

Anyukám munkahelye révén részt vettem az Ügyészek
Országos Egyesülete által 2010-ben
meghirdetett rajzpályázaton. Több különböző témakörben
három alkotást küldtem be. Örömmel
értesültem, hogy az egyik munkám
bekerült a díjazottak közé.
2011. február 25-én Budapesten, a Legfőbb Ügyészségen rendezték a díjátadót. Egyesével hívták ki a nyerteseket,
akik nagyon szép ajándékokat kaptak.
Ekkor tudtam meg, hogy Ítéletidő című
alkotásommal arany oklevelet szereztem. Az átadás után szendvicsekkel,
süteményekkel vendégeltek meg bennünket.
Az életkorom miatt sajnos ebben az
évben vehettem részt utoljára ezen a
versenyen. Jól éreztem magam, és nagyon örültem a nyereményeknek.

Tokai Rebeka 7.a
2011. március

Balogh Balázs

2011. februárjában iskolánk csapata
részt vett a Nyergesújfalun megrendezésre került Dr. Mező Ferenc Szellemi
Diákolimpia III-IV. korcsoportjának
regionális döntőjén, melyet a Magyar
Diáksport Szövetség kezdeményezett.
Ennek a vetélkedőnek a célja az olimpia eszméjének népszerűsítése volt a
fiatalok körében.
A feladatokban az alábbi témakörök
szerepeltek:
- a 75 éves jubileumát ünneplő XI.
nyári olimpiai játékok (Berlin 1936)
magyar vonatkozásai,
- a 2010. évi I. Ifjúsági Olimpia magyar résztvevői és eredményei,
- a magyar női– és férfi kézilabda, kosárlabda, valamint a férfi labdarúgó
csapatok olimpiai szereplése,
- a magyar olimpiai mozgalom története.
Csapatunk, melynek tagjai voltak Horváth Bianka, Kálvin Zsófia, Kirsch
Walter és Wieder Ákos, az 5 helyezést
érte el. Felkészítő tanárunk Bartl Zoltán tanár úr volt.
Horváth Bianka 8.b
5. oldal
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Sportrovat
Sítábor
Végre elérkezett a várva várt nap, a
sítáborba indulás napja! Mindannyian
nagyon izgultunk, már alig vártuk, hogy
felcsatolhassuk a síléceket.
Február 12-én reggel 7 órakor indultunk, a reggeli fáradtságot és a hideget
magunk mögött hagyva. Nagyon hosszú
volt az út, csaknem nyolc órát utaztunk
autóbusszal. Késő délután végre megérkeztünk a szálláshelyünkre. Miután
elfoglaltuk a szobánkat, elmentünk vacsorázni. Már nagyon vártuk a másnapi
síelést. A sípálya kb. 40 percnyi utazásra volt a szálláshelyünktől. A síparadicsom neve: Ravascletto.
Ravascletto városka 950 m tengerszint
feletti magasságon fekszik, közvetlenül
az olaszországi Zoncolan-hegy alatt
húzódó Valcada-völgyben. A városkából a síliftek egészen 2000 m magasba

szállítják a sízőket, a snowboardosokat
és a kirándulókat, ahonnan gyönyörű
körpanoráma nyílik az osztrák és szlovén Júlia-Alpokra. Tiszta időben még az
Adriai-tenger is látszik. A 30 km hoszszúságú, kiválóan gondozott sípályán a
legmodernebb ülőszékes felvonók állnak a sportolók rendelkezésére. Csodálatos fekvésének köszönhetően a
Zoncolan-hegyen gyakran rendeznek
nemzetközi lesiklóversenyeket.
Minden délelőtt síoktatáson vettünk
részt. Délben kicsit megpihentünk, ettünk, ittunk. Délutánonként szabadon
síelhettünk. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, nagyon nagy volt a köd a
pályákon. De az utolsó napon megmutatta magát az igazi tél, hiszen gyönyörűen havazott. Nagyon élveztük a síelést, minden nap kellemesen elfárad-

tunk. Az utolsó nap síversenyt rendeztünk, amelyen mindenki jól szerepelt.
Sajnos nagyon hamar elérkezett a hazaindulás napja. Reggeli után indultunk el
Magyarország felé. A hosszú buszozás
után - élményekkel gazdagon - este 7
óra körül érkeztünk meg az iskola elé.
Szüleink már izgatottan vártak minket.
Reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk,
hogy részt vegyünk az iskolai
sítáborban.
Köszönjük osztályfőnökünknek, Szabó
Feri bácsinak, hogy megszervezte ezt a
csodálatos utazást, ahonnan felejthetetlen élményekkel tértünk haza!

Borsody Lilla,
Szabó Rácz Zsófia,
Makrai Dóra 7.a
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