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A tartalomból:
Első nap az Eötvösben 2

„Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek
akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még
akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot.”

Új arcok a katedrán
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Kedves Kollégák és
Diákok!

Elsősök a Petőfiiskolában
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Új tanáraink
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Szeretettel köszöntök mindenkit a 2012/13-as tanév
kezdetén. Remélem, a
„hosszú” nyári szünet elegendő volt arra, hogy kipihenjétek az előző tanév
fáradalmait, és vidáman,
lebarnulva, feltöltődve lépjétek át az iskolák kapuit.
Minden tanév kezdetén
valószínűleg sokakban felmerül egy kérdés: miért is
járnak az iskolába a diákok
és a tanárok?
A válasz: Ti meg akartok

Nyári tábori élmények 5
Ez jó munka volt!
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A Zrínyi-iskola elsősei
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Új kollégák a Zrínyiiskolában
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Elfoglaltuk
Pilismarótot!
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Kincskereső tábor
Kecskeméten

7

Labdarúgás
Diákolimpia
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Kölcsey Ferenc
tanulni sok mindent, fel
akartok készülni a felnőtt
életre, nekünk, pedagógusoknak pedig az a feladatunk, hogy mindebben segítsünk Nektek.
Kérek mindenkit, az izguló
elsősöket, a továbbtanulásra készülő nyolcadikosokat
és az iskolák többi tanulóját,
hogy nagy szorgalommal,
odaadással teljesítse a rá
váró feladatokat. Érjetek el
minél szebb eredményeket
a tanulmányi-, a művészetiés a sportversenyeken!
Mottó: Szent-Györgyi Albert
szerint: „Az iskola dolga,

hogy megtaníttassa velünk,
hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson
bennünket a jól végzett
munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni."
Kedves Kollégák! A korábbiakhoz hasonlóan munkátokhoz sok kitartást, jó egészséget és a jövőre nézve életteli optimizmust kívánok!
Sitku Pál
főigazgató
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EÖTVÖS

Csengőszó

ELSŐ NAP AZ ISKOLÁBAN
1.a Osztályfőnök:Tóth Ildikó, osztálytanító: Kovács Eszter
Barna Fanni Nóra
Bartus Lili Kíra
Bernáth Erik
Bónis Márk Lotár
Borhidi Terézia Rebeka
Czuczor Dominik Attila
Csongrádi Viktória Melinda
Dunai Norman Dávid
Farkas Jeromos Joakim
Huszka Dorina
Juhász Gergő
Kálmán Kevin
Keppler Adrián Csaba

Kruska Máté
Lakatos Gergő
László Gergő
Lévai Levente
Mezős Kinga Boglárka
Pintér Roland
Selmeci József Bendegúz
Szilágyi Dániel
Szlovák Kristóf
Tamás Izabella
Vadasi Vanessza
Varga Kerecsen
Vörös Erik Attila

1.b Osztályfőnök: Goldschmidt Gyuláné
Bauer Kristóf Viktor
Berecz Balázs
Bereczki Blanka
Bíró Hanna
Bíró Vivien
Bolvári Natália
Cséffalvay Márton Áron
Csikvölgyi Dalma
Domokos András Sándor
Géber Kristóf
Giricz Dorina
Gubacsi Bence Imre
Harmath Levente

Horváth Áron
Kajtár Tímea
Locker Bálint
Mátyás Aliz Lilla
Mikus Dalma
Mikus Noémi
Németh Tamás
Pappál Enikő
Sterczer Hanna
Szabó Csaba
Székely Enikő
Szolik Luca
Varga Petra

1.c Osztályfőnök: Hágelmayer Klára, napközis nevelő: Bádé Krisztina
Bakalár Gergő Bendegúz
Balogh Ádám
Berki Milán
Czuri Ernest Emilián
Farkas László Krisztián
Farkas Mercédesz
Fekete Ferenc
Fizel Balázs József
Horváth Adorján Tamás
Ingár Noémi
Karmiczki László
László Botond József

Liszi Zsófia
Mártai Roland
Misuta Enrikó
Németh Krisztina
Révfalvi Katalin
Sárközi Júlia Mercédesz
Sárközi Vanessza
Szakály Richárd
Szekeres Zoé
Tóth Petra
Tóth Klaudia

Új arcok a katedrán
Wippelhauser Katalin vagyok. Piliscsabán
Bádé Krisztina vagyok. Az esztergomi
tanítottam 10 évig, Piliscséven élek. Az
tanítóképző főiskolán végeztem, több
Eötvösben matematikát tanítok néhány
éves pedagógusi tapasztalattal rendelkefelsős nagy örömére. :-) A Petőfi- és a
zem. Osztályfőnökként sok kis elsőssel
Zrínyi-iskolában pedig igyekszem segíteni
vettük sikeresen az alsó tagozat akadáa szabadidős programok emlékezetessé
lyait, szakköri foglalkozások keretében
tételét. Szükség esetén versenyekre kípedig szalontáncot tanítottam a gyeresérlek Benneteket, színházlátogatást
keknek. Az iskolai ünnepségek szervezészervezek, és ötletekkel könnyítem meg az osztályfőnökök se, a táncos fellépések nekem és a gyerkőcöknek egyaránt
munkáját. Ezért szívesen fogadok felfedezésre váró érde- izgalmas kihívást jelentettek. Idén szeptembertől dolgozom
kes helyeket, programokat Tőletek.
az Eötvös-iskolában, mint elsős napközis tanító néni.

EÖTVÖS

Csengőszó
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Horváth Magdolna vagyok. Amikor

Hámoriné Mercz Andrea vagyok. Tíz

az Eötvös-iskola megnyitotta kapuit, Szabó Magdolnaként léptem át a küszöböt.
Nagyon szerettem eötvösös lenni, tanítóim, tanáraim példaképeim voltak számomra, nekik köszönhetem, hogy én is
ezt a hivatást választottam. Tanítói diplomámat az esztergomi tanítóképző főiskolán szereztem ének-zene és rajz szakon,
majd az egri főiskolán végeztem rajz szakon. Jelenleg utolsó éves hallgatója vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karának angol tanítói szakán. Ettől a tanévtől kezdve nagy örömmel kezdtem el az Eötvös-iskola gyermek– és ifjúságvédelmi felelőseként és a 2. b osztály napközis tanítójaként dolgozni.

éven át a Dózsa-iskolában gyógypedagógiai
asszisztensként segítettem a pedagógusok
munkáját. Az iskola megszűnése után egy
kis kitérő következett, felnőttek rehabilitációjával foglalkoztam. Közben alkalmam
nyílt többféle kézműves tevékenység megismerésére, elmélyülhettem régi kedvencemben, a kosárfonásban, ami jól kiegészíti a fejlesztő foglalkozásokat. Célom, hogy a diákok az általános tanulmányaikat biztos számolási, olvasási, logikai
készségekkel fejezzék be. Így kapnak esélyt arra, hogy önbizalommal, biztos alapokkal felvértezve léphessenek a felsőbb évfolyamokba. Örülök, hogy szeptembertől az Eötvösben ismét gyerekek között kezdhettem az évet.

Német nyelvi tábor

Üdvözlet Pilismarótról
Kedves Barátaim!

Az elmúlt tanév végén immár 20. alkalommal szervezte meg iskolánk a német
nyelvi tábort. A helyszín
idén egy Passau melletti
kisváros, Waldkirchen volt.
Az anyanyelvi tanárok sok
érdekes feladattal tették
számunkra élvezetessé a
némettanulást. Minden nap
három óránk volt a helyi
iskolában, majd a nap hátralevő részét a Márti néni és
Nelli néni által szervezett
kirándulásokkal töltöttük.
Hajózni voltunk Passauban,
ahol láttuk a három folyó, az
Inn, a Duna és az Ilz összefolyását. Megnéztük az első
magyar királyné, Szent István feleségének a síremlékét, valamint a passaui dómot is.

Nagyon érdekes volt az
aldersbachi sörgyárban tett
látogatás, a weinfurtnesi
üvegfúvóműhely bemutatása, a „Pullmann Cityben” a
vadnyugati városka élete.
Természetesen szórakozásra is volt idő, egy kellemes
napot töltöttünk a „Bayern
Parkban”, ahol mindenki jól
érezte magát.
Utolsó este egy középkori
pincében lovagi vacsorával
búcsúztatott minket szállásadónk.
Köszönjük Márti néninek és
Nelli néninek ezt felejthetetlen hetet, reméljük idén
is részt vehetünk a német
nyelvi táborban!
Kelenföldi Ádám 8.b
György Mátyás 8.b
Ungvári Bence 7.b

Az idei maróti tábor tartogatott némi meglepetést.
Igazi „legtábor” volt, mert
még ilyen meleg napok soha nem vártak a táborlakókra! Meg aztán ilyen sok alsós gyerek sem. A felsősök
szinte felnőttnek érezhették magukat.
A programok nem kicsiknek
szóltak, azokon bárki részt
vehetett. Meglepő volt,
hogy milyen ügyesen mozogtak, táncoltak a kisebbek
is! És milyen bátrak voltak!
Ők minden nap fürödni sze-

rettek volna a Dunában!
Rendkívüli ékszereket készíthettünk gyöngyből, textilből, elkészülhettek a szokásos párnák is. Különleges
programunk is volt, öko-

társasjátékban vehettünk
részt. Ilyet még sosem csináltunk, nagyon élveztük
És a szokásos sportok! Az
idei foci nagyon izgalmasra
sikeredett, mert alig láttuk

egymást a portól. (Még jó,
hogy anya nem látott!) A
hullahopp versenyt pedig
nem tudtuk befejezni, mert
senki nem esett ki az utolsó
négyből.
Az idei bátorságpróbát a
csütörtöki zivatar jelentette
Sosem gondoltam volna,
hogy ilyen hatalmas is tud
lenni egy vihar! Dörgött,
csattogott. Még féltünk is
egy-egy
villámlásnál.
(Nagyon!) Azért jó kis tábor
volt! Remélem jövőre is
mehetek!
Üdvözlettel:
egy eötvösös táborlakó
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Csengőszó

ELSŐSÖK LETTÜNK
1.a Osztálytanítók: Czuprik Györgyné, Molnárné Pompos Judit
Bakk Dávid
Bakk Eszter
Fekete Richárd
Fülep Bence Tamás
Gágó Vince Lajos
Hegyi Laura Ivett
Kelemen Eszter Dóra
Kertész Ádám
Kőszegi Rebeka Rozália
Lakatos Kornél
Lipka Patrik István
Marosvölgyi Bertalan
Oláh Boglárka

Ötvös Evelin Amanda
Pázmándi Bence Máté
Sortán Miklós Levente
Söröss-Pencz Elektra
Söröss-Pencz Larina
Szabó Ádám
Szakács Ramóna Renáta
Székely Réka Györgyi
Szladicsek Ákos
Szovics Márk
Vastag Amanda Gabriella
Vodicska Maja

1.b Osztálytanító: Bartalos Edina, napközis nevelő: Tillmann Máténé
Almási Liliána
Bacsa Bálint
Bakalár Máté Ákos
Bartos Tamás
Dudás Zsolt Róbert
Dráfi Károly
Eperjesi Bence
Farkas Adrián
Forró Ádám
Gere Cintia Nikolett
Gerendely Cintia
Gräff Aisa Brigitta

Gröbl Mária
Golubeva Eleonóra
György Milán
Jáki Sándor Bence
Jónás Evelin
Jónás Kristóf Adrián
Kara Martin István
Molnár Krisztián László
Rajna Kevin
Reiser Erika
Tóth Szabina
Zentai Máté

Új tanáraink
Bartalos Edina vagyok. Pedagógusi Kovács Zsuzsanna vagyok. Bajnán Csányi Balázs vagyok, jelenleg Eszpályámat az epöli
iskolában
kezdtem, majd az utóbbi 13 évben a
tokodaltárói iskolában dolgoztam.
A
Petőfi-iskola
számomra különösen kedves, hiszen
– általános iskolásként – én is itt koptattam a padokat. Jó volt ide pedagógusként visszatérni, előjött a sok-sok
iskoláskori emlék. Már néhány nap
után éreztem, hogy nagyon kedves,
befogadó, összetartó közösségbe érkeztem. Az új tanévben az első „b”
osztály vezetésével bíztak meg, emellett testnevelést tanítok az egyik harmadik osztályban.

élek családommal.
Szeretünk kirándulni, horgászni,
játszani, lényeg,
hogy a család
együtt legyen és
jól érezze magát.
Hobbim a kertészkedés, gobelinezés. Konyhakerti növények mellett fűszernövényeket, és rengeteg virágot is
termesztek.
Huszonharmadik éve vagyok a pályán.
Mindvégig matematikát és fizikát tanítottam. Miért választottam ezt az iskolát? Szeretem a kihívásokat, és szerettem volna kipróbálni magam egy városi
iskolában is.

tergomban élek a
családommal.
G y e r m e k ko ro m
óta
testnevelő
tanári
pályára
készültem. 1994
óta tanítok testnevelést, először
általános,
majd
1995-től 2011-ig középiskolában.
2000 óta nyaranta vadvízi evezést oktatok, és túrákat vezetek Ausztriában.
A téli időszakban szinte minden évben
oktattam, oktatok diákokat síelni. A
tanítás mellett az esztergomi Carmen
Táncegyesületnél is dolgozom, mint
akrobatika edző. A sport mellett kedvelt időtöltésem a zene, középiskolás
korom óta gitározom.

Csengőszó

PETŐFI

Jártál már Pusztamaróton?
Ha nem, akkor egy szép őszi
napon szüleiddel, barátaiddal menjél el!
Mikor megérkeztünk, akkor
egy traktor a kivágott fatörzseket rendezgette szép
nagy kupacba. Érdekes volt,
mert ilyet még soha nem
láttunk. Ettünk, ittunk, majd
kezdetét vette a gyaloglás, a
nagy túra. Sziklás, köves
terepen keresztül jutottunk
el a kilátóig. Csodálatos látvány tárult elénk. Néma
csöndben hallgattuk a madarak csicsergését. Visszafelé megnéztük a sziklás falat,
ahol a sziklamászók szoktak

gyakorolni. Mi is megpróbáltuk, de nagyon nehéz volt.
Amikor leértünk a tisztásra,
akkor számháborúztunk. Hú,
de izgalmas volt! Kúszvamászva igyekeztünk közelebb jutni a másik csapathoz,
hogy le tudjuk olvasni a számokat. Végül egy kis kartonlapra képet készítettünk
levelekből, termésekből.
Sajnos nem maradhattunk
tovább, mert várt ránk az
autóbusz.
Elhatároztuk,
hogy ide máskor is el fogunk
jönni.
Téged is vár az erdő! Kalandra fel!
3.a és 3.b osztály
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Pilismaróti tábor

Idén július 21-én kezdődött
a tábor. Én évről évre járok,
és még egyik tábor sem
okozott csalódást. A tavalyhoz hasonlóan most is rengeteg program várt
minket. A tréfás versenyek, kvíz feladatok
mellett fő program
volt a tábori olimpia.
Itt több sportágban
mérhettük össze erőnket: ping-pong, foci,
tollas, sorversenyek.
Többször lejártunk a
Duna partra kagylókat szedni, lábat áztatni, és egyszer
átmentünk a kishajóval
Zebegénybe. Minden napra
jutott valami kézműves
foglalkozás, így tudtunk
ajándékokat készíteni az

otthoniaknak.
A szerdai napot az
esztergomi élményfürdőben töltöttük.
Rengeteget fürödtünk, csúszdáztunk.
A tábor utolsó estéjén az eredményhirdetések, oklevelek
kiosztása
után
búcsúbulit tartottunk, ami
sajnos éjfélkor véget ért.
Pedig fergeteges volt ám a
hangulat! Másnap reggeli
után indultunk haza.

Remélem jövőre kedvet
kapnak még többen a táborhoz. Mindenkit sok szeretettel várunk! Garantálom, nem bánod meg!
Forgács Klaudia 6.b

Iskolakezdésre elkészült a Sportcsarnok 25 m-es szekkója
Még az előző tanévben született meg az ötlet, hogy a
Városi Sportcsarnok két bejárata közti hosszú falfelületre jó lenne festeni valami
színes képet. A tervezés nyáron zajlott, több változatból
végül Kapa Melinda néni
által tervezett kompozíció
mellett született döntés.

A szünet utolsó hetében
gyűltünk össze a munkára,
és ekkorra már fel volt rajzolva a vázlat. A három
iskola legjobb rajzosai segítségével, közel negyvenen
álltunk neki a nagy munkának. Két műszakban dolgoztunk, míg az egyik csapat
festett, addig a többiek az

uszodában csobbantak egy
nagyot. A munka közben jól
esett az ebéd, és rengeteg
víz is elfogyott, mert nagyon
nagy meleg volt.
Az eredmény felülmúlta
várakozásainkat,
nagyon
szép lett, amit csináltunk.
Pénteken egy kisebb ünnepség keretében városunk

polgármestere adta át az
elkészült művet.
Igaz, hogy fárasztó munka
volt, de megérte, mivel ismét szebb és színesebb lett
iskolánk környéke.
Az hiszem, minden alkotó
nevében elmondhatom: Ez
jó
Jakab Zsuzsanna 8.b

ZRÍNYI
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Csengőszó

AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK
1.a Osztályfőnök: Ligetvári Istvánné
Alfaro-Juhász Sergio Márton
Antal József
Arató Fanni
Balázs Máté
Chrompota Kata
Farkas Réka
Fülöp Nelli Zsófia
Juhász Zsombor Péter
Kaposvári Emma
Kisjuhász Dorina
Kozák Noémi Adél
Kőrösi László
Madar Erik

Magdák Márk Aurél
Meixner Tamara
Paul Adrienn
Pósfai Petra
Román Emese
Simonek Panna
Somogyi Levente
Szépvölgyi Anna
Tagscherer Kevin
Takács Sára
Tornáczki Rebeka Dana
Tóth Roxána

1.b Osztályfőnök: Nagy Lajosné
Árva Kornélia
Bányai Eszter
Barta Viktória
Borbíró Kitti Rozália
Bozsonyik Bence
Brosch Liliána
Demeter Balázs
Dézsi Márton
Dombrády Dóra
Farkas Ábel Mihály
Földes Máté
Hendrich Dávid
Herédi Márk

Hohl Márton
Kalocsai Márk
Kiss Eszter
Kovács Boldizsár Ádám
Molnár Dániel
Morvai Péter Márk
Novák Bíborka
Pataki Edvin
Polefkó Angéla
Soós Bálint
Szantlóczki Ákos Csongor
Tresz Panna

Új tanáraink

Gmelinné Garai Katalin
1975 november 1-jén születtem Esztergomban. 1999ben végeztem a Vitéz János
Római Katolikus Tanítóképző
Főiskola tanító szakán, angol

műveltségi területen. Budapesten a Losonci Téri Általános Iskolában kezdtem dolgozni, majd 2000-től 2009-ig
a dorogi Petőfi Sándor Általános Iskolában tanítottam
angolt. Munka mellett végeztem el a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának angol szakát, és 2005-ben angol tanári diplomát szereztem. 2009
novemberében megszüleTőzsér Ildikó
tett Anna lányom.
2012 szeptemberétől pedig Négy éve költöztem Dorogújra munkába állok a Zrínyi- ra, előtte Budapesten éltem.
és Eötvös-iskolában.
Általános iskolai tanulmá-

nyaimat az Ady Endre Általános Iskolában végeztem,
majd a II. Rákóczi Ferenc
Gimnáziumban érettségiztem. 1984-ben végeztem az
ELTE Tanárképző Főiskolai
Karán biológia és földrajz
szakos tanárként. A II. és a
XII. kerületben, a budai erdők közelében tanítottam.
Tanári pályám 26 éve alatt
szívügyem volt a természet
megismerése és védelme.
Nagyon várom az új tanévet,
a közös munkát és kirándulásokat Piliscséven és Dorogon.

Csengőszó
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Megszálltuk Pilismarótot!
Alsós tábor
Már alig vártam életem első
iskolai pilismaróti táborát.
Amikor elindultunk hétfőn,
nagyon izgultam. Az első
napom játékkal telt a többi
táborlakóval együtt. Először
az udvaron néztem körül.
Volt ott focipálya, fás kert
rózsákkal, és egy hintaparadicsom: kicsi hinta, nagy hinta, mérleghinta, még kerti
hinta is. Persze vittünk egy
csomó játékot: hullahopp
karikát, tollas- és pinpong
labdát.
Kedden reggeli után azonnal
pinpongozni kezdtünk, majd
hintáztunk és fogócskáztunk,
utána a kerti hintán lazítottunk. Délután foglalkozások
voltak. Lehetett készíteni

kukacot vattagombócokból,
nyakláncot fűzni, papírvirágot készíteni, és hajtogatni.
A harmadik napon, miután
tettem egy sétát az épület
körül, kipróbáltam a trambulint. Százig meg se álltam.
Ezen a napon a nagy kánikula
miatt elmaradtak a programok. Helyette pihegtünk,
amiért kárpótolt az esti tábortűz hangulata. Csodásan
ragyogtak a lángok a sötétben.
Csütörtökön átmentünk Leányfalura egy fürdőbe, ott
pancsoltunk délig. Ismét
ügyeskedhettünk a délutáni
foglalkozásokon, ki-ki kedvére barkácsolhatott.
Péntek délelőtt megint Leányfalun hűtöttük magunkat.
Amikor visszaértünk, egész
délután játszottunk a kertben. Este diszkó volt. Olyan
jót még senki sem táncolt,
mint mi akkor!
Az utolsó napon volt egy
állatbemutató. Az első érdekesség egy vadászsólyom
volt. Láttunk még egeret,
menyétet, galambot. Figyeltük a különféle madarak
füttyének dallamát.
Mondanom sem kell, hogy az
esti
elalvást
mennyire

„lelassította” a sok viccelődés, csivitelés, nevetés, amit
tanáraink türelemmel és
megértéssel viseltek.
Szüleink vasárnap délelőtt
jöttek értünk, és szomorúan
vettük tudomásul, hogy haza
kell szállingóznunk.
És hogy mi lesz jövő nyáron?
Még nem tudom, de az biztos, hogy engem jövőre is ott
találtok Pilismaróton!
Mohammed S. Orsolya 4.b

Felsős tábor
Nyáron június 17-23-ig töltöttünk el a felsősökkel egy
hetet Pilismaróton.
Alkotó táborunkban a gyerekek csoportokban dolgoztak
érdeklődési körüknek megfelelően. Voltak természetku-

tatók, szépírók, riporterek,
fordítók és képzőművészek.
A feladatok Móricz Zsigmond
életéhez és műveihez kapcsolódtak. Emlékét idézve
elmentünk a Leányfalun lévő
emlékkiállításra.
A szellemi munka mellett
izmainkat sem hanyagoltuk
el! Leányfalun strandoltunk,
Brunner Gábor irányításával
zumbáztunk, és Vig Attila
bíráskodásával focimeccsen
próbáltuk formába hozni a
tanév során iskolapadban
görnyesztett–senyvesztett
alkatunkat.
Az egészséges életmódhoz
kapcsolódva Pintér Zsolt
egészségügyi oktató tanított
bennünket arra, hogy mi a
teendő különböző sérülések
esetén. Keil István rendőrnyomozó kommandós történetekkel tarkított beszámolót tartott, és beszélt a drogfogyasztás veszélyeiről. Varga László geológus pedig
bemutatta ásványgyűjteménye egy részét, és tesztelte
ismereteinket a kőzetek világáról.
A tábort idén is bulival zártuk, ahol mindenki táncra
perdült!
Cziglényi Eszter

Kincskereső tábor Kecskeméten
Idén negyedszer látogathattam el egy fantasztikus táborba, Bács Kiskun megyébe.
Tíz Zrínyis és volt Zrínyis társammal alkottunk, kerestünk
irodalmi és művészeti kincseket kilenc napon át a forró nyár közepén.
A kecskeméti Kincskereső
tábor immár 37 éve várja a
tehetséges diákokat szerte
az országból. Két évente a
tábor a CSIPERO gyermektalálkozó programjába illeszkedik. Idén is így történt. Megismerkedtünk a tollforgatás

mesterségének alapjaival, s
ezeket gyakorlatban is kipróbálhattuk: az Európából érkezett és a város főterén
fellépő csoportokkal készítettünk interjúkat, riportokat, s dolgoztuk fel a hallottakat. Ebben Kovács Lajos
tanár bácsi segített bennünket. Közben mesét is dramatizáltunk és készültünk bábelőadásokkal is. A bábosok
vezetője szintén egy Zrínyis
tanító néni, Molnár Klára
volt. Ezen állandó programok mellett a város szépsé-

geit is megcsodálhattuk és
állandó vendégei voltunk a
Katona József könyvtárnak,
ahol fantasztikus programokkal vártak bennünket:
ügyeskedhettünk irodalmi,
nyelvi játékokban, nemezeltünk virágot és a környező
országok táncait is megismertük.
A záró nap igazi meglepetéseket tartogatott: végre
megnézhettük a színjátszók
és a bábosok előadásait,
majd kézbe vehettük a
CSIPER.OK újságot, ahol a

riportjainkat magyar és angol nyelven olvashattuk,
illusztrációinkat is megcsodálhattuk. Ezt a kiadványt az
összes fellépő is haza vihette
és megmutathatta országában.
Remek érzés volt a sokszínű
európai kultúra forgatagában magyar gyerekként részt
venni. Társaimmal együtt
reméljük, hogy jövőre is kiérdemeljük a tábori részvételt.
Találkozzunk újra Kecskeméten!
Molnár Villő 6.a
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Csengőszó

Látogatás a dorogi tekepályán
Az elmúlt tanév végén sportról szóló témahét volt a Zrínyi Ilona Általános Iskolában.
A 7.b osztálynak lehetősége
nyílt arra, hogy Sinkáné Kéri
Mária vezetésével elmenjünk a dorogi tekepályára.
Bíró László, a tekecsapat
edzője fogadott minket, és
nagyon érdekes dolgokat
mesélt nekünk. Megtudtuk,
hogy a pálya most 60 éves. A
játékot 9 bábuval játsszák. A
golyók súlya 3 kg, a bábuk 2
kilogrammosak. A golyók
inkább elkopnak, tönkremennek, a bábuk a tetejü-

kön törnek el, mivel ott a
legvékonyabbak.
Hetente
vagy kéthetente cserélik
őket. Az automata gépet a

Vízitábor Tiszafüreden
Tanévzáró után kedden reggel indultunk Tiszafüredre a
vízitáborba. A táborhely a
kempingben volt, ahol szép,
felújított faházak sorakoztak
egymás mellett. Már aznap
délelőtt lementünk a Tiszatóra elsajátítani a kajakozáskenuzás alapjait. Az első
próbálkozásaink igazán mókásak voltak.
A reggeleket futással és gimnasztikával kezdtük, majd
két csoportban evezni mentünk a tóra, illetve úszni a
városi strandra.
Pénteken
kalandparkban
jártunk, ahol kipróbálhattuk
ügyességünket,
erőnket.
Szombaton mindenki a
strandra ment, ahol előbb
úszóversenyen mértük össze

tudásunkat, majd strandolhattunk estig. Másnap kajakversenyen mutattuk meg
tudásunkat. Az első naphoz
képest sokat fejlődtünk, már
sokkal
magabiztosabban
tudtunk evezni. Egész héten
finom ételeket ettünk, sokat
sportoltunk: röplabdáztunk,
fociztunk,
tollasoztunk.
Mégis a legnagyobb élmény
mindenkinek a kalandpark
volt.
Kár, hogy a tábor csak egy
hetes volt. Reméljük, a következő is ilyen jó lesz!
Köszönjük az élményeket
Feri bácsinak, Timi néninek,
Gabi néninek, Sanyi bácsinak
és Viktornak.
Minczér Margaréta,
Cseszka Péter 6.a

svájci Vilati-cég gyártja. Az
edző csapattársa, Péter Vilmos bemutatta a játékot. A
bábukat a gép egy csúcsára

állított négyszögre, azaz
rombuszra helyezi. Két lökésfajta van, a teligurítás és
a tarolás. A versenyzők fejenként 120-at gurítanak.
Megtudtuk, hogyha a játék
kezdete előtt nem fognak
kezet a játékosok, az pontlevonással jár.
A tekézés nem számít olimpiai sportágnak. A dorogi
csapat sok versenyt nyert
már. Az edzések hétfőn és
csütörtökön 16.00-kor vannak.
Legény Zsanett
Tóth Imola 8.b

Labdarúgás Diákolimpia
Az 5-6. osztályos fiúk a megyei döntő megnyerése után
bejutottak a diákolimpia
országos döntőjébe, amit
júniusban rendeztek meg
Győrben. A sorsolást követően Szombathely,
Szigetszentmiklós, Kazincbarcika és Debrecen lett a dorogi csapat ellenfele. Sajnos a
csoportmérkőzések után csak az
ötödik
helyen
végzett a DOKI.
Végül a 18. helyet
szerezték
meg - a néhány gólos vereségek ellenére is - lelkesen
játszó dorogi focisták.
A csapat tagjai : Bereczki
Dávid, Csapó Erik, Deák-

Cheul Patrik, Grenitzer Tamás, György Bence, Király
Dávid, Putnoki Bence, Szabó
Kornél, Szőke Tibor, Tóth
Milán és Ungvári Máté.
Edző : Szabó Ferenc.

Gratulálunk a fiúknak, hiszen
585 benevezett csapat közül
érték el ezt az eredményt!
Györgyné Körmöczi Renáta
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