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A szünet előtti utolsó délutánt
már nagyon vártuk.
A tavalyi programhoz hasonlóan idén is halloweenes
osztálybulit csaptunk. Két és
fél órán át készültek szebbnél szebb őszi díszek: ajtódíszítő szalagok száraz növényekből, festett tököcskék,
lampionok. Közben két nagyon ügyes szülő az arcunkat
pingálta rémesre-szörnyesre.
Volt, aki boszorkány, vérfarkas, halloween-tök vagy szellem sminket kapott. Ezután
felöltöttük a rémisztő, házilag

készült jelmezeinket és ferge- ségek körében. Meglepetésteges jelmezversenyt rendez- ként a 6.a-sok "holt lelkei" rétünk. A játékos kedvű felnőttek misztgettek bennünket egy
halloweenes verssel.
Végre elérkezett a program
legjobb része, a cukorkagyűjtés.
Jelmezeinkben,
lampionjainkkal indultunk
neki a városnak, és kunyeráltunk verssel édességet a
szülőktől. Hatalmas halom
nyalánksággal tértünk haza.
Már nagyon várjuk a jövő
is beöltöztek, és beálltak kö- évi Halloween-partyt.
zénk. Hat helyezést hirdettünk
Kovács Klára of.
az ötletesnél ötletesebb rém-
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Az idei tanévben rendhagyó
módon két egymást követő
napon bonyolítottuk le a Márton-napi rendezvényünket.
Az első nap, november 9-e, a
zene és a mulatozás jegyében zajlott. Négy órakor
elindult a maratoni parti. A
büfé és a teaház csakúgy
ontotta a finomságokat! Az
ebédlőből kiszűrődő dallamok, valamint a füst, újabb
tömegeket csalt a táncparkettre. A gyerekek nagy
bánatára a 8 óra felé lassan kiürülő büfé és kihalt
teaház is jelezte, hogy a
bulinak hamarosan vége szakad.
Másnap délelőtt 10 órától - az
előző nap fáradalmait látszólag
kipihenő diákok - játékos,
ügyességi vetélkedőn csaptak
össze egymással. A versenynek

a tornaterem adott otthont. A
tréfás játékok, a tűzharc nemegyszer nehéz feladat elé állította az évfolyamokat. Az események zárásaként ötletesebb-

nél ötletesebb libajelmezbe
öltözött tanulók vonultak fel,
nehéz feladat elé állítva a zsűrit
a végső pontszámok megállapításában.
A vetélkedőt nagyszerű teljesítménnyel végül a 6. évfolyam

nyerte. A második helyezett az
5., a harmadik helyezett a 7.
évfolyam lett. Külön kiemelném a 4. évfolyam teljesítményét. Fiatal koruk ellenére
többször borsot törtek a
nagyobbak orra alá. Libajelmezes
produkciójuk
igen színvonalasra sikerült!
Az aulában az alsó tagozatosok a Vuk és a Nils
Holgerson című rajzfilmekből láthattak részleteket.
A „mozizás” után szívesen
majszolták a gyerekek a
zsíros kenyeret hagymával.
Ezután ”Libaságok” címmel
játékos, tréfás feladatok szórakoztatták a diákokat.
Mindkét nap remekül sikerült.
Reméljük, jövőre is hasonló
létszámban látogattok el a rendezvényre!
Balogh Balázs
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A népmese napja
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség
továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,
amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját első ízben 2005.
szeptember 30-án rendezték meg. A
nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a
napon megkülönböztetett tisztelettel
forduljanak mind a magyar, mind más
népek meséi felé.

Iskolánkban - a könyvtár kezdeményezésére - idén ünnepeltük először a népmese napját.
Rendhagyó programmal indult a reggel. A diákok legnagyobb meglepetésére 8 órakor minden pedagógus elmondott egy mesét abban az osztályban,
ahol órája volt. Mind a mesemondók,
mind a hallgatóság felejthetetlen élménnyel gazdagodott.
Az 1-2. osztályosok körében rajzpályázatot hirdettünk, melynek témája egy
kedvenc mesejelenet megörökítése
volt. Az elkészült alkotásokból kiállítást
rendeztünk a könyvtár előtt. Öröm volt
nézni, ahogy a kicsik lelkendezve fedezték fel saját rajzaikat, vagy próbálták
kitalálni, milyen mesehősöket ábrázol-

tak társaik. Itt állítottuk ki még azokat
a - könyvtárban található - könyveket,
melyek Benedek Elek nevéhez fűződnek. Feltárult az iskola „titokzatos”
meseládája is, a benne rejtőzködő báboknak - a varázslónak, a királykisaszszonynak, de legfőképp a hétfejű sárkánynak - nagy sikere volt. A nap zárásaként a 3-4. és az 5-6. osztályosok
négyfős csapatokkal játékos, könyvtárhasználati feladatokat is tartalmazó
mesevetélkedőn vettek részt.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak és a gyerekeknek lelkes közreműködésükért!
Schieszler Anna
könyvtárostanár

Elevenpark játszóház
Az Elevenpark egy hatalmas játszóház,
mely egy kicsit hasonlít a vidámparkra,
egy kicsit pedig a hagyományos játszótérre. Télen is, nyáron is látogatható,
hiszen egy nagy, világos, fedett térben
várja az idelátogató gyerekeket. Játékai
azonban nemcsak gyerekek által használhatóak, hanem a felnőtteknek is

egyedülálló élvezetet nyújtanak.
Október 5-én az osztályunk - több alsós
osztállyal együtt - az Elevenparkba
ment. 8 órakor indultunk az iskola elől.
Útközben gyönyörű fákat láttunk, amelyek az ősz csodaszép színeiben pompáztak.
Amikor beléptünk az óriási Elevenparkba, mindenki izgatott volt. Nagyon tetszettek a játékok: az ugrálóvárak, a
tekerős járgányok, a mászófal, az akadálypálya és az ötemeletes játszótér.
Kedvencem a trambulin volt, spárgáztam és szaltóztam is rajta. Csodálatos
volt a krokodil, ami egy felfújható légvár volt. A buborékhegyen is jót lehetett játszani. A kisebb gyerekek is biztonságosan játszhattak, mert volt egy
külön nekik kialakított hely, ahová

azért mi is bemerészkedtünk.
Nagyon örültünk, hogy ellátogathattunk az Elevenparkba, és kipróbálhattuk ezt a sok játékot.

Köszönjük Móni néninek és Gabi néninek, hogy elvittek bennünket az Elevenparkba. Remélem, máskor is elmegyünk!
Mihalovits Izabella 4.c
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Október 6.
Hagyományainkhoz híven az
idén is megemlékeztünk az
1848—49-es szabadságharc
mártírjairól, a 13 aradi vértanúról és a névtelen hősökről.
Miért tartjuk fontosnak az
emlékezést?
A jelen zűrzavaros világában
még
elengedhetetlenebb,
hogy diákjaink hiteles képet
kapjanak nemzetünk történelméről. Sokáig nem engedélyezték a szabadsághoz, a
magyar nemzet megmaradásához kapcsolható nemzeti
ünnepek megtartását Magyarországon. Az igazságot el
kellett hallgatni. És ez sok
kárt tett a magyarságtudatban. Az iskola fontos terep a
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Kiállítás-megnyitó

nemzettudat megerősítésében. Így a mostani megemlékezésünk ennek a gondolatnak a jegyében zajlott.
Köszönöm Ignéczi Boglárká-

nak, Kiss Rebekának és Vig
Sárának az ünnep méltóságához illő gondolatok hiteles
tolmácsolását.
Balázsi Miklósné

Gyerek ARC kiállítás

Temesi Attila grafikusnak, az
esztergomi Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola művésztanárának Sötétkapu – ’56
című kiállítása nyílt meg
október 16-án az Eötvös
Galériában. A tárlat az esztergomi Sötétkapunál 1956.
október 26-án történt eseményeknek, valamint az ott
tankágyúval és gépfegyverrel megölt 14 áldozatnak és
60 sebesültnek állít emléket.
A kiállítást Kolozsvári Barnabásné és Szűcs Réka gyönyörű hegedűjátéka nyitotta
meg, zongorán kísért Málnai
József. Majd Kovács Lajos
príma díjas író, címzetes
igazgató méltatta Temesi
Attila munkásságát és műveit.
Temesi Attila a nyergesújfalui Kernstok Károly Művészeti Kör tagja. Több önálló tárlata volt már Esztergomban, Dorogon, Nyerges-

újfalun. A Kernstok Művészeti Körrel csoportos kiállításon Németországban is
bemutatkozott. Az 1956-os
forradalom tragikus esztergomi eseményeit elsőként
dolgozta fel a krisztusi keresztút stációira emlékeztető nagyméretű pasztellképeiben.
Pinczés Tímea

Október 23.

Sok munkával készültünk az
5. Gyerek ARC pályázatra,
melyre két témában lehetett képet készíteni:
- Varázsrajz a jövőről,
- Őseim a hőseim, nagyszüleim tényleg nagyok.
Nagy örömünkre három rajzszakkörös diák képét is kiállították Budapesten a Millenárison. Szabó Míra: A jövő
városa, Szvoboda Hanna: A
jövő világ és Vázsonyi Éva
Zsófia:
Nagyi,
Nagyibb,
Legnagyibb című festményét
felnagyítva tekinthették meg
az érdeklődők.
Hatalmas élmény volt szá-

munkra élőben megtekinteni
a kiállítást, és találkozni
Geszti Péterrel, aki a zsűri
tagja volt.
A Millenárison számos más
program is szórakoztatta a
közönséget. Több színpadot
helyeztek el a helyszínen,
melyeken egymás után következtek az előadások. Élőben tekinthettük meg a Magyarország, szeretlek! című
tévéműsort, ami nagyon jó
hangulatot teremtett.
Remélem, máskor is sikerül
ilyen szép eredményt elérnünk.
Vázsonyi Éva Zsófia 8.a

Ebben a tanévben is megemlékeztünk az 1956-os
forradalom eseményeiről. A
7. évfolyam által előadott
színvonalas, zenés műsor
nagy sikert aratott.
Az előadást hosszadalmas
próbák előzték meg. A gyakorlások során olykor pattanásig feszítettük tanáraink
idegeit próbára téve türelmük határát, amely minden

esetben határtalannak bizonyult. A sok fáradozás végül
meghozta gyümölcsét, amit
a jelenlévő nézők kitörő
tapssal jutalmaztak.
Köszönet az egész évfolyam
nevében felkészítő tanárainknak, Gabi néninek és
Balázs bácsinak áldozatos
munkájukért!
Szvoboda Hanna 7.b

PETŐFI
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Népmese napja

„Zene az kell…”

Szeptember 30-án, Benedek Elek szüleNÉPMESE VERSENY EREDMÉNYE:
tésnapján ünnepeljük a népmese nap- 1. Tréfás mese csapata
ját. Ez alkalomból a 2. és 3. osztályo- (Török Klaudia 4.a, Bula Bianka 4.b,
soknak mesemondó versenyt, a 4. és 5. Kósa Edina 5.b, Melcher László 5.b )
osztályosoknak népmese vetélkedőt
szerveztünk. A rendezvények nagyon jó
hangulatban zajlottak le.
A következő eredmények születtek:
MESEMONDÓ VERSENY EREDMÉNYE

1. Kövér Bettina 3.b
2. Kövecs Dorina 2.b
3. Szűcs Gábor 3.b
4. Bártfai Ádám 2.b
KÜLÖNDÍJAT KAPTAK:
Móra Martin 2.a
Boros Márk 3.a

Október 1. a zene világnapja. Ez alkalomból rendeztem a könyvtárban a 68. osztályosok számára játékos vetélkedőt, ahol a zene több műfaját is
érintve mérhették össze a csapatok az
ügyességüket, leleményességüket.
A délután jó hangulatban telt, mindenki derekasan küzdött. A szoros
versenyben Gombos Dzsenifer,
Petrics Ádám és Vígváry Viktor alkotta csapat lett az első.

2. Láncmese csapat
(Mielec Attila 4.a, Kalocsai Károly 4.b,
Fésűs Dávid 5.a, Kelemen Dominik 5.a)
3. Tündérmese csapata
(Heves Ádám 4.b, Papp Réka 4. b, Kelenföldi Petra 5.a, Szabó Csaba 5.b)
4. Csalimese csapata
(Holop Bea 4.a, Patkó Bálint 4.a, Szabó Minden résztvevőnek gratulálok az
aktív részvételért és az eredményes
Melinda 5.a, Farkas Szidónia 5.b)
szereplésért.
Minden résztvevőnek gratulálok!
Süttőné Szabó Ildikó
könyvtáros

Köszönet az idősöknek
2012. október 2-án délután az Idősek
Világnapja alkalmából iskolánk 4.b osztályos tanulói a Közösségi Házban ünnepi műsorral köszöntötték a Városi
Nyugdíjas Egyesület tagjait. A gyerekek
színvonalas előadását a jelenlevők
nagy tapssal köszönték meg.
A műsort előadó gyerekek: Boris Réka,

Csengőszó

Bula Bianka, Dékay Gergő, Heves
Ádám, Hir Titanilla, Kalocsai Károly,
Kicska Zoltán, Krauszberger Erik, Krizsán Zsolt, Papp Réka, Pirók Márk,
Schweitzer Fanni, Szívós Nikolett,
Yousif Dzsamila.
Szűcsné Marjai Marietta
tanító néni

Süttőné Szabó Ildikó
könyvtáros

Éremeső Prágában
A
kick-box
versenysorozat októberi
állomása
Csehországban, Prágában
volt. Én, mint
az Esztergomi
KBSE versenyzője vettem
részt ezen a
megmérettetésen.
Az erős nemzetközi mezőnyben nehéz
küzdelmek árán igen jó eredményeket
értünk el. Csapatom hírnevét bronzéremmel öregbítettem, amire nagyon
büszke vagyok.
Ezeket a szép eredményeket edzőnknek, Olasz Attilának köszönhetjük, aki
fáradságos munkával készített fel minket erre a versenyre.
Vígváry Viktor 6. b

Csengőszó

PETŐFI

Játékszakkör a könyvtárban
Dorogon elsőként a Petőfi
Iskola könyvtárában indul
Mind Lab szakkör.
A méltán népszerű, érdekes
és izgalmas stratégiai táblajátékokat heti egy alkalommal játsszuk délutáni foglalkozás keretében. Ez a program minden korosztálynak
kellemes
kikapcsolódást

nyújt. A megismert játékokkal bajnokságokat, versenyeket is rendezünk, a legjobbak
eljuthatnak akár a nemzetközi Mind Lab Olimpiára is.
A programról további információk a www.minlab.hu
oldalon találhatók. Jelentkezni Bartalos Edina tanító
néninél lehet az iskolában.

Október 23-i megemlékezés
Hagyományainknak megfelelően idén is a nyolcadikosok
készültek az ünnepi műsorral. Sok-sok próba és a témához kapcsolódó beszélgetés
után adták elő irodalmi öszszeállításukat. A kor szellemét régi felvételek vetítésével is próbáltuk megidézni.
Sikerült a forradalomhoz
méltó műsort előadnunk,
melyet a közönség az előadás alatt csendes figyelemmel, a végén pedig tapssal
jutalmazott.
Köszönjük Csányi Balázs ta-

nár úr közreműködését, és a
nyolcadikosok: Alexa Patrik,
Bártfai Bálint, Bíró Szabina,
Inkó Cintia, Kajzinger Milán,
Konecsni Krisztián, Lusztig
Krisztina, Mogyorósi Fruzsina, Papp Réka, Pákozdi András, Romháti Boglárka, Sándor Balázs, Tamási Dániel,
Tarr Martin, Toma Balázs,
Mogyorósi Dániel, Erdélyi
Tamás, Kőműves Cintia,
Szegvári Eszter és Vadlicsek
Ágnes munkáját.
Takács Edit
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Bécsben jártunk
Sokat sétáltunk a
város utcáin is,
ahol a híres épületek előtt megállva (Hofburg, Burgtheater, Heldenplatz)
Kolonics
Péter bácsi, az
Október 17-én lehetősé- Eötvös-iskola
művészgünk nyílt arra, hogy tanára sok érdekességet
eötvösös diákokkal együtt mondott róluk.
eltöltsünk egy napot az
ausztriai fővárosban.
Hajnalban indultunk, hogy a
hosszú utazás ellenére legyen időnk sok mindent
megnézni. Még felsorolni
sem tudom, mennyi szép
helyen jártunk, de volt néhány kedvencem. Nagyon
tetszett például a gótikus
Stefansdom. Megragadott a
templom belseje és még fel
lehetett menni a kupolába
is, ahonnan gyönyörű volt a A nap végére nagyon elfákilátás. A Belvedere-ben radtunk, de igazán megérte.
Gustav Klimt kiállítását ide- Ha a jövőben lesz még ilyen

genvezetéssel
nézhettük
végig, így sok érdekes dolgot tudtunk meg a művészről. A parkban volt egy kis
szabadidőnk, barokk szökőkutak között sétálhattunk. Nagyon érdekes volt
a Karlskirche-ben
a lift, ami felvitt
bennünket a kupolába,
hogy
megcsodálhassuk
a freskókat.

lehetőség, minden iskola
diákjának ajánlom ezt a
felejthetetlen bécsi kirándulást!
Papp Réka 8.a

ZRÍNYI
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Erdei iskola Törökmezőn
Évfolyamunk minden tanévben erdei túrára mentünk, láttunk szalamandrát,
iskolába megy. Harmadik osztályban megtudtuk, hogy a békát a hátsó lábáTörökmezőn töltöttünk három napot. nál kell megfogni, akkor nem sérül meg
az állat. Kirándulásunk során sokféle
virágot láttunk, megismerkedtünk a
kakukkfűvel, mely nem csak szép és
illatos, de gyógynövényként is használhatjuk. Megtudtuk, miért van fontos
szerepe a vadászatnak, az erdő életében. Megtanítottak minket is cserkelni.
Ezután hegyet másztunk. Ebédre értünk vissza a turistaszállóba. Délután
az erdőben való tájékozódást tanultuk,
Június 4-én hosszú utazás után Katalin- térképek, tájoló és iránytű segítségépusztára érkeztünk, ahol az erdei tan- vel. Ismerkedtünk az erdészeti és turisösvényen egy nagy túrát tettünk. Ka- ta -jelzésekkel. Sajnos a nagy szél miatt
nyargós utakon értünk oda Törökme- a tábortűz elmaradt, ezért az ebédlőzőre, ahol már a háziasszony várt min- ben énekeltünk, amit Rita néni gitárket, akit Kati néninek hívtak. Róla kide- ral kísért. Szerdán a mezők apró bogarült, hogy nemcsak nagyon kedves, de raival ismerkedtünk egy rovarász segítfinomakat is főz. Elfoglaltuk az 5-6-8
ágyas szobákat, és vártuk a következő
programot. Itt bemutatták a túrázáshoz szükséges eszközöket a biztonságos túrázásról és az erdő védelméről is
hasznos információkat hallottunk. Utána fát gyűjtöttük a tábortűzhöz. Kedden borongós napra ébredtünk. Aki
nem kelt fel időben annak Feri bácsi
síppal fújta az ébresztőt. Délelőtt erdei

ségével. Szövetből készült hálóval
szöcskéket, tücsköket, pillangókat és
még sokféle rovart fogtunk, amit miután megnéztük és megtudtuk a tulajdonságaikat, elengedtük őket. Ebéd
után oklevél és ajándékkiosztás volt.
Szomorúan vettük észre, hogy megérkezett a busz, mert nagyon jól éreztük
magunkat.
Sok-sok élménnyel és tudással gazdagodva érkeztünk haza. Nagyon szép
volt Törökmező és Katalin-puszta is.
Akinek van ideje és szeretne erdőben
kirándulni, látogasson el oda.
Vörös Attila 4.a

Az Operettszínházban jártunk
2012. október 3-án és 4-én a budapesti
Operettszínházban lehetőségünk nyílt
megtekinteni a Szépség és a szörnyeteg című musicalt. Mindkét nap
különbusszal utaztunk a fővárosba. A
két nap összesen 109 fővel (2.a és 3.b)
vettünk részt a programban.
Este 7 órakor kezdődött a nagyon izgalmas és látványos előadás, neves

művészekkel a főbb szerepekben. A
történet legtöbbünknek már ismerős
volt: Egy napon a Szépség apukáját
elrabolta és kalitkába zárta egy gonosz
ifjú herceg. Ezt meghallván a Szépség
útra kelt kiszabadítani őt. A történet
további részében kiderül, hogy a szörnyeteg egy gonosz varázslat áldozata
és a Szépség szeretete megszabadítja

az átok alól. A darab mindenki számára
boldog véget ér. A hazafelé vezető
úton mindenki vidáman, de kissé fáradtan osztotta meg élményeit.
Hazaérve gyors fürdés után siettünk az
ágyba, mert másnap reggel iskolába
kellett indulnunk.
Dézsi Fábián 3.b

ZRÍNYI

Csengőszó

Megújult játszóudvar
szülői összefogással

Nagy lelkesedéssel vették
birtokba a kisdiákok a szépen felújított játszóudvart a
Zrínyi iskolában. Alsós gyerkőceink szüleinek munkájával nyerték vissza a megkopott játékok élénk színeiket:
a kisház, a hinták, a padok, a
mászóka. Együtt csiszoltunk,
javítgattunk, festettünk. Új
csúszdát is kaptunk. A lelkes
kis csapat a nyár elején egy
héten keresztül dolgozott
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Emlékezzünk Aradra

Idén a mi iskolánk tartotta az
október 6-i ünnepséget.
Egy ilyen fontos előadáshoz
sok gyakorlásra volt szükség
hogy megfelelően elő tudjuk
adni a műsort. Az előadás
előtt nagyon izgultunk. A
beszédek után elkezdődött a
műsorunk. A 13 aradi vértanú közül én Damjanichot
játszottam. A műsor teljesen
más volt, mint főpróbán.
Mindenki, mindent beleadott a szerepébe és szinte
érezni lehetett, hogy tényleg
ezek „élete utolsó szavai,
töretlen lendülettel.
mondatai szeretteihez”. A
Megérte!
közönség arckifejezésén látKöszönjük minden adomá- szott, hogy tényleg úgy éreznyozónak a hozzájárulást, a
2.b és a 4.b osztály szüleinek
kétkezi munkáját!
Gyerekek, használjátok olyan
örömmel, ahogyan mi dolgoztunk a szépítésén!

ték magukat, mint a magyar
tömeg az aradi vértanúk
kivégzésén. A műsorunk végén elénekeltük a Szózatot.
Fellélegezhettünk, hogy túl
vagyunk rajta és jól sikerült.
Ezt az bizonyította, hogy
rengeteg gratulációt és dicséretet kaptunk.
Büszkék vagyunk arra, hogy
mi tarthattuk ezt az előadást
és reméljük, hogy mikor ismét iskolánkra kerül a sor,
azok, akik utánunk lesznek,
visszaemlékeznek majd arra,
hogy hogyan is csinálták ezt
az „elődjeik”.
Kovács Tamás 8.a

Kovács Klára tanító,
a játszóudvar felújításának
koordinátora

„Mesével kerek a világ”
A Népmese napja alkalmából 1-5. osztályos tanulóink
felolvasó napot tartottak az
Arany János Városi Könyvtár
gyermekrészlegében.
A kiválasztott diákok tréfás
meséket gyűjtöttek össze,
amelyeket szeptember 28án, pénteken délelőtt olvastak fel iskolatársaiknak. A
szereplők és a közönség 30
perces időközökben váltotta
egymást. A délelőtt folya-

mán elhangoztak Mátyás
király cselekedetei, magyar
népmesék és még sok más
vidám történet. A felolvasók
teljesítményét tapssal jutalmazta a hálás közönség.
Köszönjük Gurinné Pintér
Gabriellának, a gyerekkönyvtár vezetőjének a szer- Nem csupán a közönségnek,
hanem a szereplő tanulókvezőmunkát!
nak is élmény volt az előadás. Ezt bizonyítják az alábBulhardtné H. Ágnes
bi mondatok, amelyeket a
könyvtárostanár
műsor után hallottunk tőlük:

Ahogy a szereplők látták...

„Megrázó, hogy tizenhárom
embert végeztek ki (plusz
kb. még százharmincat).
Számomra ez borzalmas, és
még borzalmasabb, hogy
Vécsey Károlyt utolsónak
végezték ki, így végignézte
társai halálát. Elszomorított,
hogy csak a feleségének írt,

mert a családja örült, hogy
kivégzik.”
„Különösen jó volt, hogy
látszott a nézők arcán, hogy
tetszik nekik a műsor!”
„Jó volt látni, milyen sokan
meghatódtak a műsorunk
közben!”
Köszönjük a felkészítő pedagógusok, Kovács Klára, Kovácsné Fódi Krisztina és
Hubácsek Judit munkáját!
A szereplők
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Fut a család - Sulisprint 2012
Szeptember 21-én, immár
15. alkalommal került megrendezésre a Sulisprint futás. Délután 1-kor kezdődtek
a futamok, és este fél 6-kor
indult iskolánk elől az utolsó
csapat. Az óvodás korosztálytól egészen a felnőttekig
lehetett indulni. A kicsik
600 m-t, a nagyobbak 2 km-t
futottak, de be lehetett nevezni a 4 km-re is. A táv vé1-2. o. fiúk (2012 m)
gén mindenki almát, üdítőt, 1. Bartl Dominik (Piliscsév)
emléklapot és pólót kapott.
2. Faragó Bálint (Eötvös)
Én a szüleimmel és a testvé- 3. Holyba Tamás Pál (Zrínyi)
remmel futottam le a távot.
Ez különösen jó érzés volt,
hogy a családommal együtt
futottam.
A verseny végén tombolasorsolás volt, ahol a legszerencsésebbek biciklit nyerhettek.
Szerintem mindenki jól érezte magát ezen a mozgalmas
szép őszi napon.
Jövőre veletek ugyanitt!
Gyöngyös Adrienn 4.b

Eredmények

3-4. o. fiúk (2012 m)
1. Uracs Bertold (Eötvös)
2. Krizsán Zsolt (Petőfi)
3. Sári Kevin (Annavölgy)

Felsős lányok (2012 m)
1. Sárosi Nanetta (Tát)
2. Reskó Dzsenifer (Eötvös)
3. Vázsonyi Éva Zsófia
(Eötvös)

3-4. o. lányok (2012 m)
1. Zibák Fanni (Eötvös)
2. Mihalovits Panka
(Eötvös)
3. Yousif Dzsamila (Petőfi)

1-2. o. lányok (2012 m)
1. Berki Nóra (Zrínyi)
2. Vezér Natália (Csolnok)
3. Bak Eszter (Petőfi)

Felsős fiúk (4024 m)
1. Papp András
(Tokodaltáró)
2. Winkfein Martin (Petőfi)
3. Kara Bence (Eötvös)

Óvodás fiúk (600 m)
1. Hámori Balár (Petőfi)
2. Berki Áron (Petőfi)
3. Orosz Balázs Tibor
(Hétszínvirág)
Felsős fiúk (2012 m)
1. Fekete Márton (Zrínyi)
2. Borbíró Balázs (Zrínyi)
3. Hódi Erik (Eötvös)

Óvodás lányok (600 m)
1. Holyba Kata (Leányvár)
2. Hertlik Nóra (Esztergom)
3. Szarvas Patrícia (Petőfi)
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Felsős lányok (4024 m)
1. Nagy Kata (Eötvös)
2. Vig Sára Gerda (Eötvös)
3. Előd Nikolett (Esztergom)

