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Kedves Diákjaim, Kollégáim!
A tartalomból:
Újra eljött a „várva várt nagy
nap”, amikor a nyári szünet
után megnyitották kapuikat a
dorogi iskolák. Engedjétek meg,
hogy ebből az alkalomból egy
visszaemlékezéssel kezdjem a
köszöntőmet.
Több, mint négy évtized telt el
azóta, hogy átléptem kisiskolásként egy kis falusi iskola ajtaját.
Aztán újra, meg újra… Az ősz
közeledtével mindig sajnáltam
a múló nyarat, benne a kalandokat, a táborok hangulatát, a
horgászatok izgalmát, a bunker
és görkocsi építését és még sok
-sok más élményt. De amikor
édesanyámmal csomagoltuk a
füzeteket, matricáztuk a könyveket, és bekészítettem a tolltartómba az új íróeszközöket,
akkor már kezdett felülkerekedni bennem az újrakezdés
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Jó tanuló, jó sportoló

7 A tavalyi tanévben városunk
iskolái közötti helytörténeti
versenyen vettünk részt.
7 Februárban volt a döntő, ahol
kiderült, hogy többfor8 dulós verseny fődíja egy
utazás Dorog testvérvárosába, Marienbergbe.
Három évfolyamtársammal: Sztabina Viviennel,
Skripek Viviennel és
Németh Márkkal mi
nyertük meg a versenyt.
Szeptember 16-án, reggel hat órakor indultunk
Németországba Ködös
Endre tanár úrral, városunk
delegációjával, és a dorogi
bányászzenekar
tagjaival.

Erzsébet tábor Zánkán
Sulisprint 2014

kíváncsisága. Találkozás újra
az osztálytársakkal, a barátokkal és a tanáraimmal. Alig
telt el néhány nap, és már
nem is gondoltunk a nyárra,
mert az iskolai feladatok, a
tanulmányi és sport versenyek és sok új élmény töltötte ki a mindennapjainkat.
Akkoriban nem volt Playstations, Nintendo, számítógép,
internet, Facebook és akár
100 televíziós csatorna. De
voltak barátaink, akikhez bármikor ellátogathattunk kerékpárral vagy gyalog, csak úgy
bekopogtunk hozzájuk és
kihívtuk játszani. Mai szemmel „egészségtelen ételeket” (pl. zsíros kenyér) is ettünk, de mégsem lettünk túlsúlyosak, mert állandóan kinn
voltunk a levegőn és mozog-

tunk. Szerettük és tiszteltük
tanárainkat, mert tudtuk: a
legjobbat akarják nekünk. Ha
esetenként kaptunk is beírást
vagy rossz jegyet, nem az iskolát hibáztatták a szüleink, hanem minket…
Miért is írtam le mindezt? Erre
a tanévre, de a későbbiekre is
kívánom Nektek, hogy mozogjatok minél többet a szabadban vagy edzéseken, szervezzetek több közös programot a
barátokkal, töltsetek kevesebb
időt a számítógép és a televízió
előtt. Emellett természetesen
végezzétek el az iskolai feladatokat a legjobb tudásotok szerint!
Mindenkinek jókedvben, mozgásban gazdag tanévet kívánok!
Sitku Pál
igazgató

Jutalomutazás Marienbergbe
Marienbergben ezen a héten
tartották a bányásznapi megemlékezéseket. Az út elég
hosszú volt, délután öt után

értünk oda. Elfoglaltuk a szállásunkat, ahol nagyszerű fogadtatásban volt részünk,

elvégre mi is a delegáció tagjai
voltunk!. Ajándékot, VIP kártyát,
könyvet,
rengeteg
marienbergi ajándéktárgyat
kaptunk. Ezután elmentünk a rendezvény helyszínére, a sátorhoz, ahova természetesen a sofőrünk vitt el minket. Második nap a dorogi bányászzenekar két koncertjét is meghallgattuk.
Nagyon jól játszottak!
Este fogadáson voltunk.
Megtisztelő érzés volt,
hogy ilyen helyen lehettünk.
A cikk folytatását lásd a 7.
oldalon.
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ELSŐ NAP AZ ISKOLÁBAN
1.a Osztályfőnök: Ármainé Rossz Ilona, osztálytanító: Kövesné Jónás Erzsébet
Ambrus Tamás
Belányi Attila
Burány Máté
Deák Gábor
Fekete Dóra
Gáspár Lili Eszter
Géber Máté
Káldi Petra Mária
Kerényi Titusz

Kesselyák Zília
Kovács Boglárka
Kovács Edvin
Kovács Szilárd Zoltán
Márton Viktória
Mátyás Erik
Mihalovics Viktória
Molnár Ákos
Molnár Krisztián

Németh Hanna Dorka
Sátek Hilária Kendra
Sulyok Hanna
Szabó Dominik
Szántai Lilla
Székely Loretta
Teigler Krisztián
Váradi Ferenc Attila

1.b Osztályfőnök: Schandlné Köves Tünde, osztálytanító: Gál Erzsébet
Bredóka Tamás
Czvik Dániel Attila
Farkas Károly Szilveszter
Fekete Eszter
Fluxa Norina Olívia
Földes Réka
Gergely Leonárd
Horváth József Áron
Horváth László Sándor

Huszka Dávid
Ivanics Boglárka
Keresztes Bence Zsolt
Kis Barbara
Kontra Zoé Hanna
Kruska Márk
Lilli Patrícia
Madarász Panna
Molnár Katrin

Németh Szabolcs
Pintér Gyula
Svajczer Mirella
Szabó Ármin
Szabó Roland
Szórádi Csenge Vivien
Takács Tibor Milán
Tóth Ramóna

1.c Osztályfőnök: Szabó Márta, osztálytanító: Gál Judit
Bartl Amina
Bíró Dávid
Bíró Lara
Bíró Maja
Bódi Abigél Emma
Deák Ferenc
Domokos Anna Dóra
Farkas Réka
Fekete Zsuzsanna
Fritz Fanni

Goda Boglárka
Grósz Arnold
Győry Máté
Horváth Márton
Jászovics Réka
Kató Zoé
Képes Nikolett
Könözsy Kristóf
Mali Gyula
Németh Hanna

Pajor Jázmin Csenge
Pálfi-Lánchidi Hanna
Pápai Dániel
Szederkénynyi Szonja
Szépvölgyi Hella
Szórád Patrik
Tillich Tamara
Tillich Tamás
Tóth Miriam
Troll Máté Richárd

Új arcok a katedrán
Hamál Andrea vagyok. Dorogon élek
a családommal. Tanulmányaimat
Piliscséven kezdtem, majd Budapestre jártam a Bem József Óvónőképző
Szakközépiskolába. Diplomámat Esztergomban, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán kaptam. 1997 óta vagyok a pályán. Szabadidőmben szeretek biciklizni, szívesen járok kirándulni. Szeretem a természetet. A 2014/15. tanévet az Eötvös-iskolában kezdtem.

Faragó Anita vagyok. Családommal
Esztergomban élek. Diplomáimat az
Eszterházy Károly Főiskolán szereztem, angol-földrajz szakon. Pedagógusi pályámat az Esztergomi Szent
István Gimnáziumban kezdtem, majd
az összevonás után a Szent Imreiskolában folytattam. Ettől a tanévtől
kezdtem el az Eötvös- és a Zrínyiiskolában tanítani. Igazi kihívás számomra, hogy az iskolák két tanítási
nyelvű osztályaiban taníthatok.

EÖTVÖS
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Gál Erzsébet vagyok, Dorogon
élek. 13 éve szereztem tanítói
diplomát az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán ember és társadalom műveltségterületen. Eddig
Pilisvörösváron, majd a Zrínyi
Ilona Általános Iskolában dolgoztam, jelenleg pedig az Eötvös József Általános Iskolában tanítok
elsős nevelőként. Munkám során
arra törekszem, hogy a gyerekek örömmel, észrevétlenül
sajátítsák el az ismereteket. Ennek érdekében igyekszem a
mindennapokat sok tanulást segítő játékkal, mesével, kézműves foglalkozással színesíteni.

Kádár Kata vagyok, Esztergomban
élek a családommal. 18 éve vagyok
pedagógus, 9 évig tanítottam az
Oktáv Üzleti Szakközépiskolában,
később Szakképző Iskolában. Ebben a tanévben kétszeresen is
nagy változás történt az életemben: másfél éves kislányom mellől
visszajöttem dolgozni, ráadásul itt
az Eötvösben kezdtem el tanítani.
A középiskolások tanítása után
nagy kihívás számomra a kisgyerekek tanítása. Nagy lelkesedéssel végzem ezt a munkát, és remélem, hogy szép
eredményeket érünk el majd együtt.

Német nyelvi tábor

Lovagok és Robin Hoodok a Mátrában

Mint minden évben, idén is
egy szuper tábort szervezett
nekünk Márti néni és Nelli
néni. Az odavezető úton
megtekintettünk
Barnbachban egy Hundertwasser
templomot. A következő
megálló Graz, Steiermark
fővárosa volt, ahol a híres
óratornyot néztük meg.
A szállásunk a Turnesee
partján volt, amit havas
hegycsúcsok vettek körül.
Minden délelőtt tanulással
kezdődött, mely során sok
újat
tudhattunk
meg
Karnten tartományról. Délutánonként a környék nevezetességeivel ismerkedtünk.
Jártunk Klagenfurtban a
Minimundusban, ahol még a
Mátyás-templom és a Halászbástya is látható. Mindenkinek a kalandparkban
eltöltött délután tetszett a

legjobban, ahol kipróbálhattuk ügyességünket és bátorságunkat. Szikrázó napsütésben értünk fel a Pyramiedenkogel tetejére, ahonnan a Wörti tó látványa tá-

rult elénk. Ezenkívül kalandos úton jutottunk el egy
szurdokba, és még egy picit
el is tévedtünk, de hazataláltunk, így másnap egy cseppkőbarlangban kirándultunk.
Felejthetetlen hetet töltöttünk itt, már izgatottan várjuk az idei kufsteini tábort.
Balogh Rebeka,
Borsos Laura,
György Gábor 8.b

„Balatonnál sej, haj, de jó…”
É n ekelte
iskolánk 40
jó-kedvű
tanulója és
5
nagy
táborozási
tapasztalatokkal rendelkező
pedagógusa Zánkán.
Az Erzsébet Táborban augusztus 24-29-ig töltöttünk
el egy programokban gazdag
hetet. Csapatversenyeken
mérhettük össze tudásunkat
az ország minden pontjáról,

sőt a határainkon túlról érkező tanulókkal. Büszkeség
töltötte el a lelkünket, amikor az Erzsébet-vetélkedő 1.
helyezettjeként
iskolánk
„BalFék” csapatát szólították
a színpadra.
Bár az augusztus végi napfény csak ritkán simogatta
meg az arcunkat, de a tarajos hullámok és az együtt
töltött napok sokáig emlékeztetnek bennünket a zánkai nyaralásra.
H.B.Á.

Az idei nyáron immár másodszor táboroztunk Parádfürdőn, ahová ismerősként
térhettünk vissza, mégis
csupa újdonsággal találkoztunk. Kalandtáborunk kiegészült lovagtáborrá, ami új
kihívásokat, meglepetéseket tartogatott számunkra:
zászlófelvonás,
vízicsata,
lovagi erőpróbák, tízpróbák, címerek és pajzsok
készítése, Ilona-völgyi túra,
trubadúr táncház, bűvészkedés mellett bátorságpróba, strandolás és diszkó várt
ránk. Az utolsó napon lovaggá ütöttek bennünket,
és fáklyás felvonulással
vettünk részt a parádi palócnapokon mi, eötvösös
lovagok.
Ahhoz, hogy megalapozhassuk angol ismereteinket,
visszatértünk
augusztus
utolsó hetében Parádra.
Robin Hood, Lady Marian,
Friar Tuck és Little John
társaságában
tanultunk,
játszottunk,
énekeltünk,
kézműveskedtünk angolul.

A jó időt kihasználva angolosan strandoltunk Bükkszéken, éjszakai csillagtúráztunk, íjászkodtunk, mint
Robin Hood, bár az almát
még nem találtuk el. Megtekintettük
Parádfürdő
egyik turisztikai látványosságát a Cifraistállót és a
Kocsi-múzeumot és a palóci
kézműves vásáron is jártunk. Ahogy közeledetünk a
tábor zárásához, úgy közeledtünk a tanév kezdetéhez, így angolosan zártuk az
idei eötvösös táborunkat
Parádfürdőn.
Köszönetünket szeretnénk
kifejezni támogatóinknak,
akik hozzájárultak az utazási költségeinkhez és a színes
programok megvalósításához: Dr. Tittmann János
Polgármester Úrnak és Dorog Város Önkormányzatának, Kréber Busz Kft-nek,
Molnár
Busz
Kft-nek,
György Pékségnek, Janza
Kft-nek, Alsós munkaközösségnek, Diákönkormányzatnak.
Horváth Magdolna

PETŐFI
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Sok szeretettel köszöntjük az elsősöket!
„Sok újdonsült
kisdiáknak
kitárul egy új világ:
titokzatos
Betűország
ma nyitja meg kapuját.

Csodálatos
ez az ország,
gazdagsága rengeteg:
minden betű
kincset érő
titkokat is rejteget.

S aki egyszer
megismeri
mind a betűk titkait –
magáénak tekintheti
Betűország kincseit.”
/Szalai Borbála/

1.a Osztálytanítók: Bartalos Edina, Schuck Tiborné
Alanyai Natália
Bakk Tamás Viktor
Berczi Kálmán Krisztián
Debreceni Vivien
Dombóvári Gréta
Flórián Dominik
Forgács Tímea Regina
Füle Zoltán Attila
Gágó Bence Flórián
Hangai Tamás Márk
Kabók Anikó
Kertész Dóra
Kovács Hanna

Lappó Amanda
Lehotai Rebeka Eszter
Jónás Erik
Lencsés Levente
Marosvölgyi Dániel
Nagy Vivien
Papp Attila Kriszián
Reiser István
Szabó Erik Nimród
Szabó István Patrik
Szűcs Mercédesz
Szvoreny Tamás
Tóth Sándor

1.b Osztálytanítók: Bádé Krisztina, Drexler Brigitta
Boros Renáta Eszter
Gubán Tamás
Gerendely Alexandra
Hegedűs Klaudia
Kelemen Csaba Botond
Kun Kevin Zoltán
Lévai Fruzsina
Lunczer Péter
Magyar Liliána
Mátyás Gergő János
Oláh Viktória Vivien
Papp Barnabás
Páldi Zsolt

Pescha Petra
Priál Márk
Szakáll Dávid
Szarkali Tamás
Szilágyi Benjámin
Sztojka Krisztián
Tüsér Elizabet
Uitz Bettina
Üveges Klaudia
Varga Gergely
Vági Attila
Virág Vanessza
Vörös Zsaklin

Új tanáraink
Pethő Andornak hívnak.
2000-ben végeztem Szegeden matematika, földrajz
szakon. Tokodon dolgoztam
eddig, szeptembertől a Petőfi iskolában tanítok matematikát és földrajzot. Szeretek tanítani és ámulatba ejtő
körutazást tenni a tudományok világában. Táton lakom. Hobbim a kertészkedés
és a kerékpározás.

Lőw Mártának hívnak. Esztergomban lakom családommal, két lányom van. A
szabadidőmben
szívesen
biciklizek, futok. Szeretek
olvasni, rajzolni. Az előző
munkahelyemen fejleszőpedagógusként dolgoztam
egy családi napköziben.
Örülök, hogy ezt a tanévet a
2.b osztály napköziseként a
Petőfi Iskolában kezdhetem.

PETŐFI
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élek. Érettségimet a Dobó
Gimnázium
Egészségügyi
Szakközépiskolában szereztem meg, majd fogorvosi
asszisztensként helyezkedtem el. Később elvégeztem a
pedagógiai asszisztens szakot. Nagy örömömre szolgál,
hogy idén szeptemberben
felvételt nyertem a Petőfi
Kovács Andreának hívnak. iskolába, és itt dolgozhatom.
Családommal
Csolnokon

élek. A tanítói pályára már
gyermekkorom óta készültem. A tanítói főiskolát 2009
-ben, Esztergomban végeztem. Napközis nevelőként,
majd második osztályosok
tanítójaként dolgoztam eddig. Nagy örömömre szolgál,
hogy a Petőfi iskolában az 1/
b osztályban kezdhetem ezt
Drexler Brigitta vagyok. a tanévet.
Jelenleg
Nyergesújfalun

Varázslatos kövek

Köszönjük SIÓ!

lehetősége volt egy
korosztályának megfelelő, nagyon érdekes, látványos, jó
hangulatú rendhagyó természettudományos órán részt
venni. Ezt a rendezvényt az esztergomi
Geoda tartotta. InA tanév egy kőzetkiállítással teraktív kiállításukat minegybekötött
előadásokkal denkinek ajánlom. Akik elkezdődött a könyvtárban. A mennek, nem bánják meg!
három napig tartó rendezvényen minden osztálynak
Ildi néni

Intézményünk már második
alkalommal vett részt a Köszönjük SIÓ! Iskolatáska
Programban. A program
olyan szociálisan hátrányos
helyzetben lévő családokat

támogat, akiknek komoly
problémát jelent a tanévkezdés. Idén 6 kisgyermeknek sikerült örömet
szerezni az új iskolatáskákkal és néhány apró
tanfelszereléssel. A pályázat sikerességéhez nagyban hozzájárult az alsó
tagozat valamennyi diákja
és a tanító nénik, akik
szebbnél szebb rajzok készítésével segítették a rászorulókat. Köszönet érte!
Antónia néni

Csudajó tábor Kemencén
Az idei tanévet követően,
június 23-26-ig Edina néni,
Erika néni, Ditte néni, Mónika néni, János bácsi és Zsolti
bácsi
Kemence-Szeteharasztra szervezett nyári
tábort. Első alkalommal
mentünk a Győrfi-majorba, a
Csudajó Táborba.
Hétfőn 10 órakor indultunk a
Börzsöny csodálatos helységébe, Kemencére a tábor
helyszínére. Sok kedves ember, rengeteg program és
sok aranyos állat várt ránk.
Mariann és a tábor dolgozói
nagy örömmel fogadták csapatunkat. A tábori szabályok
ismertetése után elfoglaltuk
hat- és tízágyas szobáinkat.
Majd egy rögtönzött idegenvezetés következett. Megismerkedtünk Rudival, a vaddisznóval,
Picúrral
a

csüngőhasú malaccal, Zsoltival a lóval, Bonifáccal a kacsával, Örzse, Pite, Rézi, Vitéz nevű házőrzőkkel, Cilivel
a vadászgörénnyel, nyuszikkal, libákkal, bárányokkal,
kecskékkel.
Bejártuk
a
Csudajó erdőt, felfedeztünk
és felismertünk sok vadonélő
állatot. Kézműveskedtünk,
bebarangoltuk az Ipoly part-

ját, megnéztük az Ipolyon
épült egyetlen duzzasztóművet. Hosszútúrán Kemencét
fedeztük fel, kisvonattal felmentünk a Feketevölgybe. A
kalandos túrán bejártuk a
Csarna patak mentén az erdőt. Volt bátorságpróba,
tábortűz szalonnasütéssel,
sportverseny és strandolás.
Ha mindemellett volt sza-

badidőnk, akkor sem unatkoztunk, mert a tábor területén rengeteg szabadtéri játék, trambulin, csúszkapályák, pingpong asztal, hinta
és természetesen focikapuk
csalogattak játszani.
Estéink sem teltek unalmasan: minden este összeültünk, hogy rajzzal, élménybeszámolókkal rögzítsük az
aznapi eseményeket, totókban összemérjük tudásunkat. A Borz- és Kemence totó, a sok színes rajzból és
élménybeszámolóból kiállítást is rendeztünk az utolsó
napon, melyet haza hoztunk
és most iskolánk folyosóját
díszíti.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Györfi családnak a
szíves vendéglátást!
A tábor vezetői
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AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK
1.a Osztályfőnök: Csiszár Andrea
Arató Linda
Aubéli Abigél
Bakalár Anna
Bokros Gegely
Böszörményi Bálint Áron
Dubiczki Zita
Duró Netti Zina
Fogarasi Csongor
Gergely Ádám Kadocsa
Graczár Maja Noémi
Izsó Zsombor
Kelemen Blanka
Kisjuhász Gergő

Magyar Tamás
Máté Anna
Mészáros Balázs
Pápa Dominik István
Pitó Molli
Szabó Noémi
Szabó Vanda
Szénási Marcell
Szivek Vajk
Szőke Dóra
Tillmann Mateo
Zágonyi Péter Barna

1.b Osztályfőnök: Priekop Ernőné
Ágh Luca
Balázs András Ottó
Bauer Dóra
Czivisz Nikolett
Csikós Evelin Mária
Demeter Dominik
Dobin Kinga
Erdei Zámor
Faragó Zselyke
Herédi Nóra
Kovács Emma Laura
Krajnyik Réka
Legény Hanna
Lusztig Anett Amanda
Málnás Gréta
Mráz-Nagy Márton

Muresán Alexandra
Orosz Bence
Pallagi Aurél
Perényi Flóra
Plattmann Gréta
Pléli Hanna
Raczkó Bence Patrik
Réti Milán
Sárközi Veronika Erzsébet
Szeberényi Szabolcs
Szűcs Vanessza
Törőcsik Kevin
Ujlaki Dóra
Vigh Alexandra
Wáry Zsombor

Újra kincskeresés Kecskeméten!
Másodszor vártuk nagy izgalommal a kecskeméti táborozást. Tavaly már megismertük a város szépségeit,
játszhattunk a gyönyörű
könyvtárban. Idén is folytatódott az irodalmi játék, de
a tábor élete szorosan öszszefonódott a Csiperó találkozóval.
Hogy mi is a Csiperó? Egy
nemzetközi gyermektalálkozó. Európai és ázsiai gyermekcsoportok
érkeztek
Kecskemétre, műsoraikat a
téren tekinthette meg a

város közönsége. A bemutatókat mi is megnézhettük, s
táborunk szépírói szorgosan
írták a
cikkeket
a látott
műsorokról.
Mi,
a
kisebbek
eközben
műsorral
készültünk a záró napra. Klári nénivel a Bors néni könyve című
könyv verseiből állítottunk

össze egy nagyon klassz előadást. Csodálatos díszleteket is készítettünk hozzá.
Rengeteget próbáltunk, de
megérte,
mert
a
szülők vastapssal
ju tal maz ták a műsort. Örök
emlékül
az
elkészült
Csiper.ok újságot is hazahozhattuk, benne elolvashattuk

végre a szépírók cikkeit. Ezt
az újságot a szereplő külföldi
gyerek is megkapták. Nagy
örömmel fedezték fel magukat a képeken és az írásokban
Nagyon elfáradtunk a tábor
végére, de rengeteg új barátot és élményt is szereztünk.
Reméljük, jövőre is visszavár
bennünket Kecskemét és a
tábor.
Csizmadia Dóra
Zimmerer Blanka
Szezech Hanna 4. b

ZRÍNYI

Csengőszó

Jutalomutazás Marienbergbe!
Folytatás az 1. oldalról.
Különlegesnek éreztük magunkat mind a négyen, rajtunk kívül más gyerek nem
volt az étteremben.
Harmadik nap tartották a
felvonulást, rengeteg zenekar részvételével. Megnéztük a helyi múzeumokat, és
a várost, ahol Kolonics Péter
tanár úr tartott nagyon érdekes tárlat- és idegenvezetést. Részt vehettünk egy
igazi vidám német rendezvényen, a sátorban, ahol
igazi német zene szólt. Nagyon jól éreztük magukat.

Utolsó nap még egy speciális utazó élelemcsomagot
kaptunk, amiben a kakaótól
kezdve, a törlőkendőn át
minden volt. Este fáradtan,
de csodálatos emlékekkel
tele értünk haza.
Megtiszteltetésnek érezzük,
hogy ide eljuthattunk városunk delegációjának tagjaiként! Köszönjük szépen
Tittmann János Polgármester Úrnak a lehetőséget, és
Thomas Witting Úrnak a
szívélyes vendéglátást!
Vörös Emese

Jó tanuló, jó sportoló
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Erzsébet-tábor Zánkán
Az idei Erzsébet-tábor Zánkán volt.
Mi
az
iskolánkkal
a
Dömdödöm-házban
aludtunk.
Mindennapjainkat
jobbnál jobb programok töltötték meg.Rá voltunk szorítva környezetünk tisztán tartására is. Ez utóbbi senkit ne
rettentsen el, mert jó társaságban nagyszerű szórakozás
lehet! (nekünk az volt). A
nem túl nyárias idő ellenére
sokat pancsoltunk a Balatonban. Esős időben sem unatkozt u n k :
tá rs a s j áték partykkal ütöttük el az
amúgy is rohanó időt.
Egyik nap hajókáztunk, másnap nem mentünk kalandparkba, hanem a kalandpark

gyarország jó tanulója – jó
sportolója elismerő oklevelet adományozott kimagasló tanulmányi és a birkózó
sportban elért eredményeiért Gremsberger Bertalannak, a Zrínyi iskola tanulójának. Berci májusban
átvehette Dorog Város jó
tanulója – jó sportolója elismerést is, amelyet a városBalog Zoltán emberi erőfor- vezetés ítélt neki.
rás miniszter júliusban Ma/Forrás: Közhírré Tétetik/

jött hozzánk. Táncos lábú
társaink is kimulathatták
magukat a nyitó- és záró
diszkón. Voltunk néhányan,
akik nem vagyunk kifejezetten „rongyláb Janik”, mi inkább a vízilabda EB döntője
előtt szurkoltunk. Na, hogy
az ellátásról is szó essen:
összességében
szerintem
nem volt rossz, de ízlések és
pofonok... Hát, ilyen volt.
Remélem,
pedagógusaink
nevében is mondhatom, szép
hetet töltöttünk együtt.
Kísérő tanárainknak hálás
köszönet a ránk figyelésért
és a segítségekért, nem utolsósorban pedig a tábor megszervezéséért!
Kruska Ádám 7.a

Íjász-sikerek

Csapó Gábor, a Zrínyi iskola
8. osztályos tanulója első
helyezést ért el a diákolimpián történelmi íj kategóriában a serdülő korosztályban, majd a napokban ma-

gyar bajnok lett ebben a
sportágban. A selejtezőket
követő diákolimpia döntőt
még június 21-én rendezték
meg, a magyar bajnokságot
pedig augusztus 3-án. Mindkét verseny színhelye Budapesten volt. Csapó Gábor a
két rangos megmérettetésen is aranyérmet szerzett a
történelmi vagy tradicionális íj kategóriában. A
pilisjászfalui Pilisi Királyi
Íjászok Egyesületének tagjaként vett részt a viadalokon,
amelyekre Keveházi Zoltán
edző készítette fel a két éve
íjászkodó tanulót.
/Forrás: Közhírré Tétetik/

Egy nagyszerű tábor a Duna-parton
A három iskola tanodás diákjai 25 fővel és a programban
részt vevő pedagógusokkal
három napot töltöttek Esztergomban.
A tábor ideje alatt ellátogattunk az élményfürdőbe, a
Keresztény Múzeumba, a
Vízügyi Múzeumba és a
rendőrségre. A múzeumokban interaktív foglalkozásokon vettünk részt, a rendőrségen megismerkedtünk a
helyszínelés és az ujjlenyomat-készítés technikájával.
Ebben a pár napban még

kisvonattal átmentünk Párkányba a Dunán. Útközben
megtekintettünk a város
nevezetességeit. Esténként
fagylaltozni mentünk, szalonnát sütöttünk és volt
időnk játékra és beszélgetésekre is.
Nagyon jól éreztük magunkat. Itt szeretnénk köszönetet mondani a tanár néniknek és bácsiknak a szervezésért.
Bálint Zoé
Szőke Bianka
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Sulisprint 2014
Ebben az évben a 17.
3-4. osztályos lányok
Sulisprint versenyt szervezte
1. Meczger Sára (Eötvös)
meg az iskolánk.
2. Reskó Vanessza (Eötvös)
Már hetek óta nagy izgalom3. Berky Nóra (Zrínyi)
mal készültünk rá. Mindenki
szeretett volna dobogós helyezést elérni. Kellemes
„futóidő” volt. Több, mint
1200 versenyző indult óvodásoktól felnőttekig. Ebben
az évben egy új színfoltja
volt a versenynek „Fuss az
iskoládért” címmel.
Nagyon jó érzés volt, hogy
futás közben nagyon sokan
3-4. osztályos fiúk
bíztattak, szurkoltak nekünk. 1. Farkas Jeromos (Eötvös)
Beérkezéskor örömmel vet- 2. Bartl Dominik (Piliscsév)
tük át a már megszokott 3. Selmeci Bendegúz (Eötvös)
jutalmunkat: pólót, almát,
italt, emléklapot. Természetesen legnagyobb izgalommal az eredményhirdetést
vártuk. A lányok közül egy 2.
és egy 3. helyezést, a fiúk
közül két 1. helyezést értünk
el. A remek napot tombolahúzás zárta.
Forgács Viktória 7.b
Varga Levente 8.b

5-8. osztályos lányok
2 km
1. Rajos Berta (Zrínyi)
2. Büki Melinda (Eötvös)
3. Forgács Viktória (Petőfi)

1-2. osztályos lányok
1. Holyba Kata (Zrínyi)
2. Hertlik Nóra (Árpád-házi)
3. Jurácsik Lili (Eötvös)

5-8. osztályos fiúk
2 km
1. Varga Levente (Petőfi)
2. László Barnabás (Eötvös)
3. Borbíró Tamás (Zrínyi)

1-2. osztályos fiúk
1. Tamási Kristóf (Petőfi)
2. Orosz Balázs (Eötvös)
3. Maricsek Gábor (Petőfi)

5-8. osztályos lányok
4 km

5-8. osztályos fiúk
4 km

1. Rajos Berta (Zrínyi)
2. Forgács Klaudia (Petőfi)
3. Büki Melinda (Eötvös)

1. Pongrácz Dániel (Zrínyi)
2. Gajda Károly (Csolnok)
3. Vass Richárd (Eötvös)

Vízitábor Tiszafüreden
Az évzáró utáni napon a
mostani hatodikos és hetedikes testnevelés tagozatosok Tiszafüredre indultunk.
A két és fél órás út után
végre megérkeztünk
a szálláshelyünkre,
ahol négyágyas faházakban aludtunk.
Reggel svédasztalos
reggeli várt minket,
az ebédet és a vacsorát pedig egy
Tisza-tó
melletti
étteremben fogyasztottuk el. Minden nap délelőtt mi, hetedikesek kajakozni, illetve kenuzni mentünk, a hatodikosok a
strandra, délután pedig fordítva. Ezen kívül több érdekes programon vettünk
részt. Egyik nap az Albatrosz
kikötőbe látogattunk, ahonnan motorcsónak túrára
mentünk az élő Tiszára. Gerda néni és Zoli bácsi vezetésével pedig biciklitúrán vet-

tünk részt. A fárasztó út
után egy mezőn pihentünk
meg, ahol szalmabálákat
láthattunk. Zoli bácsi versenyt hirdetett: aki a leg-

több bálát átugorja, azt
meghívja egy fagyira. Utolsó
nap kajak– és úszóversenyen mérhettük össze tudásunkat.
Nekünk, hetedikeseknek ez
az év a vízitáborban igazán
különleges volt, mert most
voltunk utoljára. A hatodikosokat viszont jövőre is
várja a tábor!
Turák Vanessza
Vágó Eliza 6.a
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