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Eötvös József  

Általános Iskola 

sem volt hiány. Egyre 

inkább nőttünk, és mind 

együtt voltunk, akár A-s 

akár B-s, nem számított. 

Furcsán gondoltunk visz-

sza arra, amikor még az 

volt a legnagyobb prob-

lémánk, hogy mit ve-

gyünk a büfében, nem 

pedig a továbbtanulás, 

ballagás, bankett, nyak-

kendő, a meghívó, bú-

csúbeszéd, szerenád 

vagy éppen a búcsú. 

Most jövünk rá igazán, 

hogy mennyit is számí-

tottak az ötödikesként 

eltöltött gondtalan pilla-

natok, amikor nem gon-

dolkoztunk azon, hogy 

az, akivel éppen játszunk, 

a város melyik iskolájába 

kerül, hogy találkozunk-

e még valaha, vagy szép 

lassan az idő múlásával 

elfelejtjük egymást. Iri-

gyeljük a kicsiket, hogy 

nekik még milyen sok 

van hátra, és látjuk, hogy 

ugyanolyan szemmel 

néznek ránk, mint mi az 

ő korukban az akkori 

nagyokra. Meghatódva 

gondolunk vissza az 

együtt töltött idők szép-

ségére.   

Az utolsó csengőszó 

után végleg elhagyjuk az 

iskolát, amely nyolc évig 

ápolt, óvott és védett. 

András Lili 8.b 

Elbúcsúztak nyolcadikosaink 
Június 13-án köszöntünk 

el a 8. a és a 8. b tanulói-

tól. Kívánunk nekik jó pi-

henést nyárra és sok sikert 

a középiskolában. 

 

 

2006-2014. 
 

Eltelt ez az év is gyor-

sabban, mint reméltük 

volna, pont olyan gyor-

san, mint az előző hét. 

Nyolc évvel ezelőtt még 

kis elsősként bámultunk 

ki az iskolapadból,  csak 

játszottunk, élveztük a 

húszperces szüneteket, 

és még tanulni is szeret-

tünk. (Legalábbis a több-

ség.) Aki a legügyesebb 

volt azon a napon,  meg-

kapta Ügyes Bocit, és 

egy napot nála lehetett, 

hogy vigyázzon rá. Min-

denkinél járt a boci . 

Alsóban minden osztály 

jó. Persze nálunk azért 

már akkor is voltak kivé-

telek, akik szerették a 

csínytevéseket. Miután 

kinőttük a kis padokat, 

várt ránk a várva várt 

felső tagozat. 

Mindenki nagyon várta, 

hogy ő is „nagy” és 

„idősebb ” lehessen a 

kicsik szemében, mint 

ahogy a felsőbb évesek 

is nagyobbak és menőb-

bek voltak a mi sze-

münkben. Mikor bele-

kóstoltunk a felsős élet-

be (Halloween buli, far-

sang, DÖK versenyek, 

és új tantárgyak), úgy 

éreztük, mintha mindig 

is itt lettünk volna. Ter-

mészetesen meglátogat-

tuk az alsós tanítóinkat, 

de már „nagyokként” 

mentünk le. A felsős lét 

alatt kiéleződtek az osz-

tályok közötti ellentétek 

is A-sok és B-sek között. 

Két különböző osztály, 

akik egymást sérteget-

ték, csúfolták, ahogy ez 

lenni szokott… 

Nem vettük észre, hogy 

milyen gyorsan telik az 

idő, de szerencsére a 

sok veszekedés mellett a 

jó és szép pillanatokból 

 

 

Szép nyarat, sok 

kalandot kívánunk! 

 

 

 

Tanévnyitó  

szeptember 1-jén! 
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Március tizenötödike 

Májusi klubnapközi 

 

Idén a március 15-i 

megemlékezés a har-

madik évfolyamosok 

feladata volt. A zené-

vel, mozgással, diave-

títéssel színesített 

ünnepi műsor  fel-

idézte a reformkor és 

a forradalom esemé-

nyeit. 

 

 

Az tavaszi klubnapkö-

zi témája a pünkösd 

volt. A gyerekek sok-

színű, izgalmas foglal-

kozásokon vehettek 

részt. Készítettek 

májusfát, virágkoszo-

rút, galambot, gólyát, 

baglyot, virágot, ko-

matálat.  

DÖK-nap 
Az iskolai diákönkor-

mányzat napjára május 

13-án került sor. 

A felsős osztályok négy 

tanórányi időben is-

merkedtek a gyerme-

kek jogaival és az Euró-

pai Unió történetével, 

országaival. Mivel ezen 

a napon itt tartózkod-

tak még eszéki vendé-

geink, fogalakoztunk a 

horvát történelemmel, 

kultúrával is. Nem ma-

radt el a testmozgás 

sem, volt foci és zsinór-

labda, a tankonyhában 

pedig finom linzer ké-

szült a gyerekek jóvol-

tából. 
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Pünkösd 

A keresztény egyház egyik 

fő ünnepe, mely a  húsvétot 

követő ötvenedik napon 

kezdődik. (Elnevezése a 

görög pentekosztész 

’ötvenedik’ szóból szárma-

zik.) A keresztény egyház 

annak emlékére tartja, 

hogy tanai szerint Jézus 

mennybemenetele után a 

Szentlélek leszállt az apos-

tolokra. A húsvéthoz alkal-

mazkodó pünkösd is moz-

gó ünnep a niceai zsinat 

(Kr.u. 325) határozata óta. 



Comenius program 2013-2014. 
gyes.... Aznap még 
megnézhették a 
Nemzeti Színházat 
kívülről és a Parla-
mentet is körbejártuk. 
Nagyon gyorsan el-
telt a nap.   
Hétfő reggel elmen-
tünk az állatkertbe, 
ott töltöttük a fél na-
punkat. Este pedig 
sétahajóztunk a Du-
nán.  A keddi nap volt 
az utolsó horvát ba-
rátainkkal. Délig min-
den magyar diák a 
saját osztályával volt 
a DÖK-nap miatt. Dé-
lután már csak három 
feladatunk volt. Az 
első a kiállítás, hogy 
mindenki megnéz-
hesse a többiek mun-
káját.  Utána jött a 
záró gála, melyet egy 
22:00-ig tartó buli kö-
vetett. A szerda reg-
gel volt a legnehe-
zebb, ekkor el kellett 
búcsúznunk újonnan 
szerzett barátainktól.  
Azt sajnálom az 
egészben a legjob-
ban, hogy a követke-
ző tanévben, már 
nem fog megrende-
zésre kerülni a Co-
menius program isko-

lánkban.   
 

 
Idén ismét ellátogat-
tak hazánkba horvát 
diáktársaink. Bizo-
nyára a legtöbben 
már hallottatok a Co-
menius programról. 
Iskolánk hatodik, he-
tedik és nyolcadik 
osztályos tanulói ve-
hettek részt benne. A 
célja az, hogy megis-
merjük a horvát kultú-
rát, a horvát diáktár-
saink életét, hogy új 
barátokat szerez-
zünk, és nem utolsó 
sorban gyakoroljuk 
angol nyelvtudásun-
kat.  
Az első négy napon  
különböző work-
shopokon vehettünk 
részt. Csoportokra 
voltunk bontva, és 
forgószínpadszerűen 
mindenki minden fog-
lalkozáson megcsil-
logtathatta tehetsé-
gét. Készítettünk fil-
met, volt dramatizá-
lás, scrapbook és ro-
vásírással díszített 
párnahuzat-készítés. 
Nekem mindegyik 
nagyon tetszett, mi-
vel érdekesek voltak, 
sokat tanulhattunk és 
sok új barátot szerez-
hettem. Persze min-
denkinek szokatlan 

volt, hogy  nem ma-
gyarul kell beszélni, 
hanem angolul. Né-
hányan az első na-
pokban meg is feled-
keztek erről.  
Miután vége lett a 
négy nap workshop 
foglalkozásnak, jöttek 
a kirándulások. 
Szombaton elvittük  a 
horvátokat Visegrád-
ra. Felsétáltunk a fel-
legvárhoz, majd egy 
lovagi tornán vehet-
tünk részt a királyi 

palotában. Ezzel el is 
ment az egész déle-
lőttünk. Délután min-
denki nagy örömére 
elmentünk bobozni. 
Én úgy vettem észre, 
hogy ezt a mulatsá-
got horvát barátaink 
és mi is egyaránt él-
veztük.  
Másnap reggel 9-től 
este 6 óráig bepillant-
hattak vendégeink a 
mi  életünkbe, ugya-
nis, eljött a családlá-
togatás napja. Elvit-
tük őket a négyes 
metróra. Elmentünk a 
Gellért-hegyhez, fel 
is mentünk, csak 
nagy bánatunkra le 
volt zárva. Az idő se 
volt hozzánk túl ke-
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Comenius  

(Jan Amos 

Komenský,  

1592 – 1670)  

cseh 

pedagógus és író, „a 

nemzetek tanítója”. 

Ő tekinthető az első 

modern 

pedagógusnak.  

Johannes Amos 

Comenius néven 

ismeri a világ.  
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Osztálykirándulás 

Látogatás a Korda Filmparkban 

hoz,ahol kézműves- 

kedtünk. Kicsit később 

vásárolhattunk régi tár-

gyakat. 

Aztán eleredt az eső, 

de akkor már útban 

voltunk a buszhoz.  

Sajnos a napnak vége 

lett! 

Ez volt a világ legjobb 

kirándulása.  

  
Szilvási Noémi,  

Junghardt Dorina,  

Mattyasovszky Éva,  

Babosa Kornélia,  

Varga Evelin 

Szentendre 

 

Egy különleges  

kirándulás 

  
Ebben az évben a 3.c és 

a 3.b osztály tanítói, 

Kati néni, Adrien néni, 

Edit néni és Ági néni 

közös osztálykirándu-

lást  szerveztek nekünk 

Szentendrére. 

Különbusszal mentünk 

oda. Utunk első állomá-

sa a Marcipán Múzeum 

volt. 

Mikor beléptünk, kap-

tunk marcipánból kós-

tolót is. Mindenkinek 

nagyon ízlett. 

Aztán megcsodáltuk az  

édességből készült mű-

veket, majd mi is készí-

tettünk marcipánból 

katicabogarat. Nagyon 

sok szép katica készült. 

A munkánk végén min-

denki választhatott két 

gombóc fagyit, aminek 

nagyon örültünk. Ezu-

tán a skanzen követke-

zett. Ott ebéd után 

felszálltunk a vasútra,  

elvitt minket egy pajtá-

gyakoroltak. A nap gyorsan 

eltelt.  

Salamon Boglárka 5.c 

A filmstúdió valahol Etye-

ken helyezkedik el, így oda 

utaztunk. 

A bejárat a földből kinyúló 

két ördögszarvhoz hason-

lít, de azért szép. Jobbra 

láthattuk New Yorkot, 

balra pedig Rómát.  

Az első program a kiállítás 

volt. Megnéztük Korda 

rokonit, barátait. Később 

azt is láthattuk, hogyan 

képes Batman és Pókem-

ber a falon mászni. Megmu-

tatták, hogy a Harry Pot-

terben miként tudják meg-

jeleníteni a varázsköpenyt 

és hatását. Elmentünk egy 

zöld színű falhoz, egy kis-

lányra ráterítettek egy zöld 

színű köpenyt, és a képer-

nyő máris azt mutatta, 

hogy a lánynak eltűnt a 

teste, és csak feje van.  

A következő állomás New 

York volt. Az egész ma-

kett, de tényleg olyan volt, 

mintha a város utcáit jár-

nánk, csak éppen Magya-

rországon. Később átmen-

tünk Rómába. A közelünk-

ben egy szappanoperát 
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Korda Sándor (Sir Alexander 

Korda) a brit filmgyártás alapí-

tó atyja, az első filmrendező, 

aki elnyerte a brit lovagi címet. 

Barátai, alkotótársai többek 

között Sir Laurence Olivier, 

Vivien Leigh, Orson Welles. 

Korda Zoltán rendező-

producer elsősorban Hollywo-

odban kamatoztatta tehetsé-

gét. Dolgozott kora csodálatos 

sztárjaival, Humphrey 

Bogarttal, Gregory Peckkel, 

Sidney Poitier-vel. Korda Vince 

a Korda fivérek legfiatalabb 

tagja, díszlettervező, képzőmű-

vész. Külföldre távozása előtt 

Iványi-Grünwald Béla tanítvá-

nya volt. 

A marcipán középkori eredetű 

édesség. Számos recept kezdő-

dött így: végy mandulát, tedd a 

mozsárba, add hozzá a nádmé-

zet és törd tésztává, közben 

locsolgasd rózsavízzel. Perzsiá-

ból került Európába a 13. szá-

zadban. Készítésének titkát 

valószínűleg velencei keresztes 

lovagok fürkészték ki. Velencé-

ben készítették először, neve a 

város védőszentjére, Szent 

Márkra utal. A marcipán latin 

neve panis martii, jelentése: 

Márkus kenyere. 



Kaland a várban 

Kirándulás 2.0 

számháborúztunk is.  

Megnéztük a Gárdonyi 

Géza emlékházat. Ez 

az író szülőházában 

berendezett múzeum. 

Játszottunk egy keve-

set a szabadban, majd 
elindultunk haza. Visz-

szafelé is vonattal 

utaztunk.  

Nagyon jól éreztem 

magamat. 

Rácz Gergő 4. c 

Kora reggel az iskolá-

tól indultunk, majd 

vonatra szálltunk. 

Gárdony és Agárd kö-

zött gyalogtúrát tet-

tünk. Ebben mindany-

nyian elfáradtunk egy 
kicsit. Tizenegy óra 

körül érkeztünk meg a 

rönkvárhoz, ez az egri 

vár kicsinyített mása 

bástyákkal, tornyokkal. 

A vár alatt van egy 

szuper alagútrendszer. 

Az osztályt két részre 

osztották, az egyik a 

magyar, a másik a tö-

rök csapat volt. Én a 

magyarokhoz tartoz-

tam. Az alagútban 

ágyúgolyókat kellett 

összegyűjtenünk. Az a 
csapat nyert, akinek 

több volt belőle. Majd 

a két csapat egymással 

szemben a másik csa-

pat térfelére dobálta 

az ágyúgolyókat. Ezt 

mindenki nagyon él-

vezte. A vár területén 

ző programmal, lehe-

tett labdázni, társasoz-

ni, a patakparton ro-

mantikázni, első osztá-

lyú lakosztályt építeni 

csigák számára. 

Az idő gyorsan múlik 
jó társaságban, így ez a 

három nap is hamar 

véget ért. Egyetlen  

kifogásolnivalónk az 

lehetett, hogy a haza-

érkezés után másnap 

iskolába kellett men-

nünk. 

Az áprilisi felsős osz-

tálykiránduláson kívül 

a 6. a egy háromnapos 

kiránduláson is részt 

vett május végén Pará-

don. 

Az időjárás nem volt 
túl jó, de szerencsére 

azért a többnapos 

esőzést megúsztuk. 

Kulturális program-

ként megnéztük a 

kocsimúzeumot, a táj-

házat és a palócházat. 

Tettünk egy hosszabb 

túrát a Ilona-völgyi 

vízeséshez, a terep 

nem volt nehéz, vi-

szont a távolság elég 

hosszúnak bizonyult. 

Legjobban akkor érez-

tük magunkat, amikor 
nem terheltek kötele-
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Az Ilona-völgy vízesése Magya-

rország legnagyobb szintkü-

lönbségű természetes zuhata-

ga. A Mátrában találjuk, Pa-

rádfürdőtől körülbelül 5 kilo-

méterre délkeletre. Az Ilona-

patak vize az Ilona-völgy füg-

gőleges sziklafalának V alakú 

felső hasadékából vékony 

sugárban zúdul alá 10 méteres 

magasságból. 



Olvasni jó! - Könyvajánló 

 

A labirintus Daidalosz 

egyik legcsodálatosabb 

alkotása. A titánok 
serege ezen keresztül 

akarja megtámadni a 

félvér tábort. Percy 

feléleszti Tüphónt, és 

Kronosz is újjáéled. 

Mindenki készül a csa-

tára. 

Vajon Akhilleusz átka 

kikre szállt? Ki az utol-
só olimposzi? Van új 

orákulum és egy új 

szerelmes pár.  

 

Mindkét kötet méltó 

befejezése a sorozat-

nak. 

 

Kovács Mercédesz 6.a 

 

 

 

Ebben a tanévben angol nyelvből számos versenyen vettek részt eredményesen diákjaink. 

Kerületi angol versmondó verseny 3. évfolyamon 2. helyezést ért el  Kósa Nikolett, felkészítette Nagy 

Vera. 

Kerületi Mastermind angol nyelvi csapatverseny 6. évfolyamos versenyén 3. helyezést ért el: Besze No-
émi, Balázs István, Csizmadia Csongor 6. a osztályos tanuló, felkészítő pedagógus: Nagy Vera. 

Kerületi Mastermind angol nyelvi csapatversenyen 7. évfolyamon szintén 3. helyezést ért el: Forgács 

Dániel, Mészáros Botond, Varga Dominik 7. a osztályos tanuló, felkészítő pedagógus: Szekeres Szilvia. 

London Bridge Angol Nyelvi tesztverseny Országos Döntőjén: 

Besze Noémi 6.a 7. helyezés, felkészítő pedagógus: Nagy Vera, 

Tóth Csaba 5. c 5. helyezés, felkészítő pedagógus:Szekeres Szilvia. 

 

TITOK Oktatásszervező Bt. angol nyelvi levelező verseny: 

Két csapat 4. helyezést ért el: 

Machalik Kristóf - Mogyorósi Ádám - Pozsgai Máté 5.c osztályos tanulóink, 

Ferenczy Petra - Mattyasovsovszky Anna - Salamon Boglárka 5.c osztályos tanulóink. 

 

Ugyanezen a versenyen van még egy 5., egy 7., egy 11. és egy 12. helyezett csapatunk is. 

Kedves Merci! 

Köszönjük cikkeidet, 

könyvajánlóidat, gimná-

ziumi tanulmányaidhoz 

sok sikert kívánunk. 


