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A Dorogi Óvoda, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
(DOKI) 2010-es életre hívásával új fejezet kezdődött a
város oktatásában.
A közös intézmény Művészeti Munkaközössége megalakulásakor célul tűzte ki
az intézményegységek közös kiállításának létrehozását
hagyományteremtő
szándékkal. Tettük ezt
azért, hogy közelebb hozzuk
egymáshoz az egyes intézményekben rajzolni, festeni,
alkotni szerető gyerekeket,
valamint a vizuális kultúrát
oktató
pedagógusokat,
hogy megismerjék egymás
munkáit, tanuljanak egymástól.
A kiállításon a tanórai és

szakköri keretekben folyó
képzőművészeti tevékenység bemutatására vállalkoztunk az előző tanév legsikeresebb munkáin keresztül. A
technikák változatossága jól
tükrözi a magas színvonalú
munkát. Láthatunk a hagyományos, pasztell, tus, tempera, akvarell, páctechnikákon túl üvegfestményeket,
tűzzománcokat is.
Megnyitó beszédében Sitku
Pál főigazgató úr örömét
fejezte ki, hogy városunk
rendkívül élénk, színes művészeti életében tehetséges
diákjaink is megtalálják a
helyüket. Megköszönte a
művészként is sikeres tanárok – Kapa Melinda,
Partosné Tóth–Major Krisztina, Czahesz Anita, Kolonics
Péter – áldozatos munkáját,

és a kiállítás létrehozását. A
kiállított alkotásokat így
méltatta:
„A gyermekrajzok és más
művek kivétel nélkül őszinte,
kreatív, bátor, klisék nélküli
alkotások. Képesek velünk
közölni azt, amit a gyerek
érez, megmutatják nekünk,
ők hogyan látják a bennünket körülvevő világot. Elmondják rajzaikon keresztül
azt, amit a szavak nem,
vagy csak nehezen közölnek. Alkotásaik ösztönösek,
mivel hallgatnak megérzéseikre, műveik ezért olyan
tiszták és érthetők.”
A kiállítás megnyitóját a
Zrínyi iskolából érkező Kicsinyek kórusa tette még emlékezetesebbé
Kovácsné
Fódi Krisztina vezényletével.
Köszönet érte.
(kOpE)
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A Mini Cityben voltunk
gászat, Domestos labor,
bank, autószerelő műhely.
Természetesen valamennyit
kipróbálhattuk. A KRESZpályán rollerrel gyakoroltuk
a szabályos közlekedést, akit
azonban fülön csípett a
rendőr, a vallatás után a
börtöncellába juttatott. A
moziban 3D-s filmeket nézhettünk, a Tények stúdióban
minden hírt elmondhattunk.
De a legnépszerűbb helyszín
a színpad volt. Közülünk a
bátrak előadták kedvenc
számaikat, a végén az oszben, a régi Skála Metró áru- tály tanulói közös produkcióházban található Mini City val zárták ezt az izgalmas és
volt.
felejthetetlen látogatást.
Először a házirendet olvastuk el, majd a ruhatárban
Csizmár Kristóf
letettük a kabátokat, táskáMalinka Nóra
kat, s irány a bemutatóteSzékely Marcell
rem! Volt ott minden: beváSzőke Mihály 3. b
sárlóközpont, virágbolt, fo-

Csengőszó

A veresegyházi medveparkban

A Budapestre vezető út nagyon izgalmas volt. Nekünk
az alagút és a híd a Duna
fölött tetszett a legjobban.
Úti célunk a Nyugati pályaudvarral szemközti épület-

Bécsi kirándulás
Október 14-én, pénteken
Bécsbe utaztunk. Célunk az
ausztriai
nevezetességek
megismerése volt.
Elsőként
megnéztük
a
schönbrunni kastélyt, annak
csodálatos kertjét, majd a
Gloriettét, amiről gyönyörű
kilátás nyílt Bécsre. Ezután a
Kunsthauswien
Hundertwasser kiállítását néztük
meg, ami felemelő látvány
volt. Voltunk a császári kriptában, ahol láthattuk Mária
Terézia és a nemrég elhunyt

Habsburg Ottó sírját is. A
belvárosban megnéztük a
Stephansdómot,
amely
szépségével és méreteivel
lenyűgözött bennünket.
Rengeteg élménnyel gazdagodva indultunk haza. Köszönettel tartozunk Nelli
néninek, Márti néninek és
Péter bácsinak, hogy megszervezték ezt a tartalmas
kirándulást.
Ungvári Bence
Sziklai Dávid 6.b

2011 októberében az Eötvös
iskola kisdiákjai az őszi projekthét zárásaként a veresegyházi medveparkba kirándultak.
1998. november 24-én adták át Közép-Európa egyetlen látogatható medveotthonát, amely 2000 nyarán
farkasok befogadására alkalmas kifutóval, 2010-ben
pedig a mosómedvék életterével bővült. A medveotthonban, ami egyre inkább

egy kis állatkertre hasonlít,
folyamatosan bővül a befogadott állatfajták száma. A
védőrendszerrel körbekerített területeken szűk bejáratú barlangok jelezték a macik lakhelyét, amit a jó idő
miatt eszük ágában sem volt
felkeresni. Inkább pancsoltak, vadásztak a számukra
kialakított mesterséges tóban. Na és persze követelték
a finomságokat: mézet, gyümölcsöket,
zöldségeket,
amikkel vendégségbe érkeztünk hozzájuk.
Élmény volt ez a nap, testközelből látni a hatalmas mackókat. Megmentették, befogadták őket, vigyáznak rájuk,
és ez nagyon fontos.
4.a osztály és
Magdi néni

Márton-nap
November 11-én 16 órától
Márton-napi
mulatságot
rendeztünk iskolánkban.
Először az évfolyamok vetélkedtek, számos versenyszámban mérhették össze
„tudásukat” a csapatok:
kukoricaszállítás
lufiban,
íróverseny lúdtollal, Lúdas
Matyi szépségverseny. A
nézőközönség nagyokat kacagott a feladatok alatt.
Nagy sikere volt a libacsalogató kukoricafűzésnek. Természetesen utána az évfolyamok torkoskodtak a füzér
alkotóelemeiből. Végül is ki
nem szereti a pattogatott
kukoricát!? A vetélkedőt az
ötödikesek nyerték, őket
követték a hatodikosok és a
nyolcadikosok. Az első három helyezettnek lúdláb
torta volt a jutalma.
Ezután következett, amit
már mindenki tűkön ülve
várt: a diszkó. Lóriék megint

felkértek egy breaktáncost,
hogy jöjjön el bemutatót
tartani. A mulatság ideje
alatt üzemelt a teaház, ahol

sok finom süti várta az arra
tévedő gyerekeket.
Amikor nyolcat ütött az óra,
a DJ elment, mi diákok pedig
pakoltunk. Mindenki nagyon
fáradtan, de jó hangulatban
indult haza.
Szvoboda Hanna 6.b
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III. Országos Világörökség Pályázat
November 19-én Pécsett
voltunk, a világörökség rajzpályázat eredményhirdetésén, a Cella Septichorában.
A megnyitó ünnepség előtt
egy idegenvezetővel bejártuk
a várost. Megnéztük a Széchenyi teret, ahol Gázi
Kászim pasa dzsámija is áll.
Utána elmentünk a Zsolnay
Múzeumba. Itt sok érdekes, a
Zsolnay gyár korszakait bemutató kerámiát láthattunk.
Ezután Victor Vasarely Múzeumát tekintettük meg. A festő absztrakt alkotásokat készített, képei geometriai
alakzatok különleges elrendezéséből állnak. A múzeumok után elmentünk megnézni a pécsi Dómot, amelyet
1993-ban II. János Pál pápa
Basilika Minor rangra emelt.
A gyönyörű épület bronz
kapuja Rétfalvy Sándor szobrászművész alkotása. A bazilikát, amelyet most újítanak
fel, belül aprólékos és nagyon finom kidolgozású motívumok díszítik. A templom
orgonájának 6100 sípja van:
a legnagyobb öt méter, a
legkisebb öt milliméter. A
kincstárba is bementünk,
ahol csodálatos drágakövekkel díszített, aranyozott kelyhek, palástok, jogarok láthatóak. A falakon Székely Bertalan és Lotz Károly freskóit
láttuk. Az altemplomban
Janus Pannonius sírját tekintettük meg, amelyet 2009ben tártak fel.

Ezután indultunk a megnyitóra, a Cella Septichorába. Nagyon szép volt a rendezvény.
Először a Szent Mór Iskolaközpont énekkarának műsorát élvezhettük, majd beszédekkel nyitották meg a kiállítást. Négy dorogi tanuló lett
díjazott: Majoros Kinga, Tokai Rebeka, Szabó Zsófia és
Radovics Marcell. Nagyon
örültünk a sikerüknek, büszkék vagyunk rájuk. Nagyon
szép képeket készítettek!
Kiállították még Oláh Renáta,
Szeibert Réka, Szvoboda
Hanna, Szabó Míra, Illés
Anett és Sárai Cintia alkotását, valamint a csoportmunkával készült tűzzománc képünket, amely Nagy Karina,
Nagy Klaudia, Kiss Zsófia,
Csizmár Dominik, Gulyás Szabó Bernadett, Vázsonyi Éva
Zsófia és Szivek Anna munkája.
A kiállítás után az UNESCO
világörökségének részét képező ókeresztény temető
sírkamráit néztük meg. A két
legdíszesebb a Korsós és a
Péter és Pál sírkamra.
Nagy élmény volt számunkra ez a pécsi látogatás, nagyon szép a város. Büszkék
voltunk a kiállított és díjazott
munkáinkra, jól éreztük magunkat együtt. Reméljük,
máskor is lesz ilyen alkalom!
Köszönjük, Péter bácsi!
Vázsonyi Éva Zsófia 7.a
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Kiállítás az Eötvös Galériában
November 15-én délután
K. Kovács József „fanyűvő”
első önálló kiállítására gyűltünk össze az Eötvös Galériában.
Szencziné Szilárd Gabriella
vezette iskolai kórus népdalcsokra után Wágner Ferenc,
a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány elnöke
ismertette K. Kovács József
életútját, méltatta munkás-

ságát. Alkotásainak témaválasztása főleg a bányászattal
kapcsolatos, így munkái a
környék bányásztelepülésein is megtalálhatók, láthatók.
A kiállított tárgyak nagy
része a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány
tulajdona.
Bakos Gézáné
szabadidő-szervező tanár

Nemzetközi Gyermekrajzpályázat
2011. október 15-én 11 órakor került megrendezésre a
Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázat díjátadó
ünnepsége a budakalászi
faluházban. A pályázatot
1970 óta évente rendezi
meg a Biiku Bunka Kyokai
(Japán
Művészetoktatási
Alapítvány). Minden 15 éves
vagy annál fiatalabb gyermek pályázhat. A pályázatra
36 országból több mint
50000 magas színvonalú rajz
érkezett be, melyeket zsűrizésre és kiállításra alkalmasnak találtak. A hazai versenyre beérkező 110000
rajz száma jól mutatja a
verseny rangját Japánban,
ahol ez a legnagyobbnak
számít. A verseny zsűrijét
minden évben kellemes
meglepetés éri a rajzok eredetisége kapcsán. A pályázat szponzorai és együttműködői a Japán Külügyminisz-

térium, a Biiku Bunka
Kyokai, a Japán Oktatási,
Kulturális, Sport, Tudományos és Műszaki Minisztérium, a Japán Művészeti Szövetség, a Yomiuri Shimbun
és a Pentel Co.Ltd. A díjakat
minden ország legkiemelkedőbb rajzainak ítélik oda.
A DOKI-Eötvös iskola alkotóköre évek óta résztvevője
a pályázatnak. Idén ismét
sikerült komoly eredményt
elérnünk, sőt talán az eddigi
legeredményesebb versenyünket zártuk.
Díjazottak:
Sárai Cintia, Kelemen Réka,
Kálvin Zsófia arany fokozat,
Pető Dávid, Szabó Zsófia
ezüst fokozat.
Felkészítő tanár:
Kolonics Péter
(kOpE)
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Erdei iskolai program keretében Piliscsévre mentünk a Játékparkba
Október 3-án, szerencsére
nagyon szép, napos időben
indultunk Piliscsévre. Már az
indulás izgalmasan alakult,
mert az autóbusz a menetidő előtt elrobogott, így lemaradtunk. Nem keseredtünk el, hanem gyors léptekkel elmentünk a vasútállomásra, és vonattal utaztunk.
Kis késéssel ugyan, de megérkeztünk a Játszóparkba,
ahol már vártak bennünket.
Ismertették velünk a szabályokat, utána birtokba vehettük az egész park területét.
Azt se tudtuk, hogy hová
fussunk, mit próbáljunk ki
először. Utazhattunk a kisvonattal, amelynek útja kanyargós sínen és alagúton át
vezetett, fölötte fából készült lovagvár állt. Itt a fiúk
katonásdit játszottak.
A park egyik részén akadálypályát találtunk. Átmászhattunk a forgó hordón. Volt,
aki ott gurult benne, mert
alig tudott kimászni. A labirintusból könnyen kitalál-

tunk, nem féltünk attól, hogy
eltévedünk. A lapos alagútban csak úgy tudtunk
„átmenni”, hogy egy deszkára feküdtünk, és egy kötél

segítségével húztuk át magunkat. A drótkötélpályán 20
méter hosszan lehetett siklani. A „centrifugában” elszédültünk, mert nagyon megpörgettek bennünket.
Almával és répával etettük
meg a csacsikat, a kecskéket
és a lovat. Nagyon aranyosak

Idősek Világnapján
Az ENSZ október 1-jét az
Idősek Világnapjának nyilvánította. Ez alkalomból 2011.
október 4-én a Közösségi
Házban a 3.b osztály tanulói
(Bula Bianka, Csapó Sára, Hir
Titanilla, Heves Ádám, Kalocsai Károly, Kicska Zoltán,
Krauszberger Erik, Papp Ré-

ka, Szívós Nikolett, Yousif
Dzsamila) ünnepi műsorral
köszöntötték a Városi Nyugdíjas Egyesület tagjait. A gyerekek színvonalas, megható
előadását a jelenlevők nagy
tapssal jutalmazták.
Szűcsné Marjai Marietta
tanító néni

és barátságosak voltak, nem
féltek tőlünk, és a kezünkből
vették el az ennivalót.
A Titokszobában Lajos bácsi
érdekes kísérleteket muta-

tonságban vagyunk, ha karba
tett kézzel ülünk.
Ági néni bemutatta nekünk
az agyagot, és elmagyarázta,
hogyan kell formázni, alakítani. A segítségével malackát
készítettünk, ami jól sikerült
mindenkinek. Ha majd kiégetik, akkor hazavihetjük.
Andrea
nénitől
ebédre
paprikáskrumplit (pásztortarhonyát) kaptunk sok tésztával, ami finom és ízletes
volt. Még repetázni is lehetett. Utána parázson kürtöskalácsot sütöttünk. Forgatni
kellett a rudat, nehogy megégessük a tésztát. Végül mindenkié aranysárga és ropogós lett.
Nagyon jól sikerült ez a nap,
tott be nekünk a mágneses- élményekkel
gazdagodva
ségről és az elektromosság- tértünk haza.
ról. Jót kacagtunk, amikor
Lilla haja égnek állt az elektSzilágyi Vivien,
romosság hatására.
Mogyorósi Gergely,
Igazi villámokat is láttunk,
Kelemen Dominik,
ami elég félelmetes és hanGyúró Zoltán 4.a
gos volt. Megtanultuk, hogy
villámláskor az autóban biz-

Látogatás a Magyar Színházba
A Petőfi Sándor Általános
Iskola 8. a osztálya és a
színjátszósok november 5
-én látogattak el a Magyar Színházba.
A diákok már reggel 7
órakor a vasútállomáson
gyülekeztek, majd Budapest felé vették az irányt.
A vonatról leszállva egy
kis kitérőt tettünk a West
End bevásárlóközpontba.
A színházi előadás - Rómeó és Júlia - 10 órakor
kezdődött. A helyszín igazán elegáns és szép volt.
A rendezők színházi beavatást és dramatizált
kulisszatitkokat is ígértek.
Egy-egy jelenetet különféle stílusban adtak elő,

több fordítást alkalmazva
jelenítették meg a színpadi képet, éreztetve az
erőviszonyokat és a különbségeket. A darab szerepeit nagy sikerrel megformáló
színművészek
mellett végzős akadémisták vitték színre a vígjátéki elemekkel tűzdelt szerelmi tragédiát. A rendező időnként megállítva az
előadást irányította a
színészeket .
Eme páratlan előadást a
közönség hatalmas tapsviharral jutalmazta.

Világi Nóra 8.a

PETŐFI
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Városi megemlékezés

Az idei évben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy
az aradi vértanúkról szóló
városi emlékműsort iskolánk
adhatta elő.
Szerettünk volna idén rendhagyó módon megemlékezni
a hősökről. Versekkel, zenével és egy kis dramatizált
mondával készültünk. Az
összeállításban Jászberényi
Károly segédkezett. Sokat
próbáltunk, és az előadást

nagy izgalommal vártuk. A
műsornak nagy sikere volt, a
nézők nagy tapssal jutalmazták a gyerekeket. Az előadást követően a szereplőket még meg is vendégelték
a szervezők.
A műsorban iskolánk színjátszói és versmondói szerepeltek. Köszönjük a színvonalas
munkát!
Dr. Nagyné Perjési Ildikó
Takács Edit

Katalin bál
Iskolánkban régi hagyomány, hogy november végén a 8. osztály Katalin bált
rendez. Idén november 18án tartottuk ezt a bulit.
A mulatság 4 órakor kezdődött, és 7-ig tartott. A Művelődési Ház termét lufikkal
díszítettük fel. Lóri, a kedvenc DJ-nk most is sok slágerlistás, számunkra nagyon
jó zenékkel szórakoztatott
minket. Két barátját is elhozta, akik breakeltek. Idén
a szokástól eltérően rengeteg számot kértek a nyolcadikosoknak. Sok segítőkész
anyuka vállalt „szolgálatot”,
ők vagy sütit, szendvicset és
innivalót hoztak illetve árultak, vagy a ruhatárban voltak.

Györgyné
Körmöczi Renáta
testnevelő tanár

Szerintem nagyon jóra sikerült idén a bál, kiváló volt a
hangulat, sok pozitív vissza-

jelzést kaptunk. Reméljük
néhány év múlva is emlékezni fognak rá.
Krátki Alexandra 8.a

A karácsonyi ajándék

Zsófi már nagyon-nagyon
várta a karácsonyt.
Szülei két napra elutaztak,
úgyhogy volt ideje kutakodni. Kinyitott minden szekrényt, feltúrt minden fiókot,
de nem talált semmit. Nagymamája este fürödni küldte.
Ezután megkérte a nagyit,
hogy még hadd maradjon
egy kicsit fenn. Most a fürdőszobában kezdett el kutakodni. Ahogy nézelődött,
Fitness Center edzőivel, Bo- észrevett egy kis zöld doros Andreával és Szegvári bozt. Nézegette, nézegette,
Józseffel,
részt
vettek de nem nyitotta ki, hanem
pilatesórán Németh Gabriellával, a kitartóbbak pedig
erősítőórán is kipróbálhatták
magukat.
A gyerekek találkoztak és
beszélgettek Teicht Tündével, Dorog város életvezetési
tanácsadójával, aki termékbemutatóval,
kóstolóval,
valamint rajzversennyel várta a gyerekeket.

Életfa mozgásnap

A mai rohanó világban arra
kell törekednünk, hogy az
egészséges testben az egészséges lelket megőrizve a
mozgás
életfilozófiánkká
váljon. Mindehhez hozzátartozna az egészséges környezet és táplálkozás feltételeinek megteremtése, amely
nagyban elősegítené a harmonikus élet kialakulását.
Ezt igyekeztünk megvalósítani október 8-án szombat
délelőtt a Sportcsarnokban.
Közel 80 iskolánkba járó gyerek – petőfis, zrínyis,
eötvösös – sportolt együtt.
Spinningeltek az Energy
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visszarakta a helyére. Lefeküdt, de sehogy sem jött
álom a szemére, egyfolytában a zöld doboz járt az
eszében. Reggel, mikor felkelt, rögtön rohant a fürdőszobába. Amikor kinyitotta,
elmosolyodott, mert az a
matrica volt benne, amit
mindig megnézett a játékbolt kirakatában.
Elérkezett a szenteste. Zsófi
kicsit szomorúan nézett a fa
alá, mert ott volt a zöld dobozka is a nevével megjelölve.
Bula Bianka 3.b

Dékay Gergő rajza 3.b
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A nagysikerű színdarab
A tavalyi évben iskolánk, a
Zrínyi Ilona Általános Iskola
három kedves tanárától búcsúzott. Újvárosi Józsefné,
Anikó nénitől, Mucha Erzsi
nénitől és iskolánk igazgatójától, Kovács Lajos bácsitól.
Ennek alkalmából a 4.b és
5.a osztályos tanulók meglepetésként Lajos bácsi egy
régen elfeledett színdarabjával készültek, melynek címe:
Nincs több mese? Nagyon
sok izgalommal, titkolózással
és odafigyeléssel kezdtük el
a próbákat. Amikor termeinkben gyakoroltunk, és a
folyosón meghallottuk az
igazgató bácsi hangját, rögtön eldugtuk a kellékeket, és
úgy tettünk, mintha tanulnánk. Ahogy telt az idő, egyre biztosabban tudtuk szöve-

günket, igyekeztünk kihozni
magunkból a maximumot, s
a
végére szinte igazi
„színészekké” váltunk. A
tanév utolsó napján a torna-

napokig titokban tudtuk tartani előtte a meglepetést. Az
előadás olyan sikeres volt,
hogy megkért bennünket,
adjuk elő nagyobb közönség

teremben adtuk elő a darabot, melyre eljött minden
pedagógus, aki az iskolánkban tanít vagy tanított. Lajos
bácsi nagyon meghatódott,
és gratulált ahhoz, hogy hó-

előtt is a dorogi Művelődési
Házban. Erre 2011. október
27-én került sor. Az izgalom
még nagyobb volt, hiszen
igazi nagyszínpadon szerepelhettünk. Meghívtuk szüle-

Kirándulás a Parlamentbe
Október elején, egy szép
őszi napon a Zrínyi Ilona
Általános Iskola 4.a és 4.b
osztálya ellátogatott a Parla-

mentbe.
Az épület kívülről is nagyon
szép, de belülről még csodálatosabb. Egy kedves néni
vezetett bennünket végig a
látogatható termeken. Először a lépcsőházat és az
Oroszlános Kaput néztük
meg. Ez a kapu az Országház
főbejárata, de csak nagy

ünnepeken, illetve jeles alkalmakkor nyitják ki. A gyönyörű lépcsőházon keresztül
felmentünk megnézni a Koronát, amit katonák őriztek.
Szerencsénk volt, így még az
őrségváltásnak is részesei
lehettünk. Utunkat az üléstermek
meglátogatásával
folytattuk. Megtudtuk hogy
két, teljesen egyforma ülésterme van az épületnek. A
televízióban a Parlamenti
közvetítések alkalmával látható ülésterem ikertestvérét
lehet megnézni. Nekünk is
ezt mutatták meg. A látogatásra engedélyezett fél óra
nagyon hamar elrepült. A
szigorú biztonsági szabályok
miatt nem maradhattunk
tovább, de a szép emlékeket
magunkkal hoztuk.
Csodálatosan telt a nap, és
remélem, hogy még sok
ilyen kirándulás részesei
leszünk ebben a tanévben!
Nagy Anna Dorottya 4.b

inket, hozzátartozóinkat, az
alsó tagozatos osztályokat és
tanáraikat. Az előadás bevezetőjeként Dankó József
méltatta Kovács Lajos bácsi
érdemeit,
és
gratulált
„Príma” díjához. A színdarab
fergetegesre sikeredett, amit
a közönség nagy tapssal jutalmazott. A szülői munkaközösség virágcsokorral köszönte meg a két felkészítő
tanár, Nagy Lajosné, Marika
néni és Kovács Klári néni
munkáját.
Az eseményről sok fénykép és videó felvétel készült,
hogy az élmény maradandó
legyen, bár szerintünk fényképek nélkül is emlékezetes
marad.
Szezech Bora 4.b

Kajakedzések a Zrínyiben
Szeptemberben megismerkedtem a kajakozás szépségeivel a dorogi Palaparton.
Az Aquaplusz Környezetvédő
és Vízisport Egyesület idén
nyár óta tart kajak-kenu
oktatást Dorogon. Az edzések jó idő esetén - amikor
nem kell attól félnünk, hogy
megfázunk, ha beleesünk a
vízbe -, a Palán vannak.
Most, hogy hideg lett, a Zrínyi iskola tornatermében
erősítünk. Az edzéseket
Ödön bácsi, vagy Gergő, a
fia tartja. A csapat kirándulni

is megy a közeli hegyekbe.
Sajnos még nem volt minden iskolában bemutató, de
nemsokára lesz.
Aki szeretne csatlakozni, az
már most a Zrínyi tornatermében megtalál minket
minden kedden és pénteken
fél öttől. Az edzésekről bővebb információt találhattok
a
http://obolbeach.hu/?
page_id=249 oldalon és a
Facebookon.
Nagy Anna Dorottya 4.b
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A ZRÍNYI ISKOLA KÓRUSCSALÁDJA
A dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskolában régi hagyománya van a kóruséneklésnek. Jelenleg 4 kórus is működik az intézményben, valamennyit Kovácsné Fódi
Krisztina vezeti. A felsős kórust 1999-ben vette át, majd
2001 őszén megalakította a
Kamarakórust. 2004-től működik a volt tanítványok kórusa, a Pro Musica, és 2007ben „örökölte” meg az alsós

2003-ban és 2006-ban - a
megyében egyetlenként elnyerték az „Év Kórusa”
kitüntető címet is. 2004-ben
Balatonfüreden a „Pünkösdi
Ének Gyermekkórus Fesztivál
Legjobb Kórusa” minősítést
kapták a zsűritől. A kötelező
mű szerzője, Karai József
zeneszerző a kötelező szám
előadását külön megdicsérte, kiemelve, hogy a kórusmű előadása egyezett az ő

énekkart. A kórusok minden
évben Adventi hangversenyt
adnak, rendszeres résztvevői
a Musik-Land Kft. által szervezett dorogi Nemzetközi
Kórustalálkozóknak és többször kaptak meghívást a Piliscsabai Egyházzenei Fesztiválra is. Emellett aktív résztvevői a különböző iskolai és
városi rendezvényeknek.
A felsős kórus 2000-ben
felvette a Cantilena nevet, s
hamarosan
KomáromEsztergom megye elismert,
kiváló együttesévé vált. Önálló koncertjeik mellett 2001
-től 2006-ig minden évben,
majd 2009-ben is részt vettek az évente megrendezésre kerülő „Éneklő Ifjúság”
Minősítő Versenyen, ahol
minden alkalommal a legjobbként kiemelve „Arany
Diplomával” minősítést kaptak. Kimagasló eredményeik
elismeréseként
2001-ben,

elképzeléseivel.
A kórus már többször járt
Németországban. 2001-ben
részt vettek a németországi
Bad Windsheimben megrendezésre került „A zene Európa-napja” Nemzetközi Fesztiválon, ahol több szereplés
mellett a Bajor Rádió is készített velük felvételt. 2003ban a Wolfenbüttelben megrendezett „Eurotreff ’03”
Nemzetközi Kórusfesztiválon
vettek részt, ahol 5 nap alatt
7 nagysikerű koncertet adtak. 2004-ben a kórust Dorog város Marienbergbe delegálta, ahol egy az Uniós
csatlakozást ünneplő fesztiválon énekeltek. A kórus
2006-ban
a
belgiumi
Neerpelt városban megrendezett Nemzetközi Ifjúsági
Zenei Fesztiválon lépett fel,
ahol kimagasló teljesítményével „Cum Laude” 1. díjat
nyert. Kategóriájának leg-

jobbjaként a gyermekkar a
verseny Gálakoncertjére is
meghívást kapott, ahol CD
felvétel is készült. Nagy büszkeségük, hogy a kötelező mű
előadását a szerző itt is a
legjobbnak ítélte.
Sajnos a válság beköszöntével a költséges utazásokat
nem tudta vállalni a kórustagság, a megyei Éneklő Ifjúság Találkozók sem kerültek
megrendezésre jó darabig.
Így az elmúlt években a kórus helyi fellépéseken mutatta be tudását.
A nagy múltú, „Az Év Kórusa” címet is birtokló alsó
tagozatosok Kicsinyek Kórusa a vezető csere után is
megtartotta
munkájának
magas színvonalát. 2009-ben
már Kriszti néni vezetésével
nyertek „Arany Diplomával”
minősítést az Éneklő Ifjúság
versenyen. 2011. márciusában országos megmérettetést vállalva részt vettek a
Kaposváron megrendezésre
kerül Kicsinyek Kórusainak
Országos Fesztiválján, a mezőny egyetlen nem zenei
tagozatos kórusaként – ez
azonban csak az értékelés
után derült ki. Óriási sikert
arattak, s a zsűri az „Arany
Diplomával” minősítés mellé
a kórust kiemelve „Országos
dicsérő oklevél”-lel is jutal-

mazta produkciójukat.
A Kamarakórus a felsős
Cantilena Kórus énekelni
szerető, jó hangú tagjaiból
alakult. 2002-től ők is részt
vettek az Éneklő Ifjúság Versenyeken,
ahol
eddig
„Arany” illetve „Arany Diplomával” minősítést kaptak.
Saját koncertjeik mellett
rendszeres résztvevői a dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvényeinek is. 2011-ben meghívást
kaptak Kőszegre a Magyarországi Németek Egyházzenei
Találkozójára, ahol nagy sikerrel szerepeltek.
A Pro Musica Kamarakórus 2004 őszén alakult meg a
felsős kórus egykori tagjainak kérésére. Az Éneklő Ifjúság Versenyeken rendre
„Arany” minősítést kaptak.
Magas színvonalú munkájuk
elismeréseként
2009-ben
meghívást kaptak Szegedre a
Kardos Pál Alapítvány ünnepi
hangversenyére. 2010-ben
nagy sikerrel szerepeltek a
Pécs Cantat Nemzetközi
Éneklő Hét rendezvényein. A
ma már főként egyetemistákból álló társaság nagy
örömünkre évről évre bővül
egy-egy frissen végzett, lelkes, volt 8. osztályossal.
- efka -
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A dorogi szénmedence bányászörökségéért
(Tokodaltáróról a Gárdonyi Géza, Kesztölcről a Kincses József, Annavölgyről a
Cser Simon és Dorogról a Zrínyi Ilona
iskolából). A segítő pedagógusoknak
külön megköszönték a rendezők egész
éves önzetlen munkájukat.
Nemcsak támogatóként, de személyes
jelenlétével is megtisztelte a rendezvényt dr. Tittmann János polgármester,
Wágner Ferenc kuratóriumi elnök és
Sitku Pál főigazgató.
A Jó szerencsét! bányászköszöntés felidézése mellett a Viszontlátásra! – a
folytatás – reményében váltunk el egymástól.
- la-ko

A zsűri és a szervezők:
Wágner Ferenc, Kovács Lajos, Solymár Judit, Dankó József
230 éve kezdődött a széntermelés a
dorogi medencében, 160 éve a központban, Dorogon. A DOKI Zrínyi iskola
a hajdani dorogi szénmedence településeinek 6-7. osztályos csapatait pályázat keretében hagyománymentő versengésre hívta ebből az alkalomból
2011-ben. Hét kitartó csapat teljesítette a feladatokat: a téli-tavaszi hónapokban helyi kiállításokra gyűjtötték a tárgyi emlékeket, de számos iskolában
vetélkedővel, rajzversennyel bővült a
program. A szakzsűri (Solymár Judit
gépészmérnök helytörténész és Sziklai
Ede bányamérnök) már júniusban meglátogatta és értékelte az első forduló
munkáit.
Ősszel folytatódott a munka: könyvismertetések, bányászinterjúk, szótárszócikkek, művészeti alkotásokat és
hagyományőrző csoportokat bemutató
írások, valamint nemzetiségi kultúránk
emlékei egyaránt szerepeltek a pálya-

munkák között.
December 1-jén – Szent Borbála védőszent közeli ünnepének tiszteletére – a
dorogi művelődési házban gyűltek öszsze a csapatok a sikeres pályázati év
záróeseményére. Itt már a játékosság
jegyében teltek a percek: a hajdani
bányakaszinóhoz hasonló társaskörben
kaszinójáték keretében tekinthették át
a versenyezők mindazokat a múltbeli
értékeket, amelyekkel egymást is meglepték pályamunkáikban. Üres kézzel
senki sem mehetett haza a rendezők
(DOKI Zrínyi iskola) és a támogatók
(Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, Dorog Város Önkormányzata,
Zrínyi diákönkormányzat, Vivien Illatszer Kft., Dorog Város Barátainak Egyesülete) jóvoltából. A győztesek – Tokodról a Hegyeskői Általános Iskola,
Dorogról az Eötvös és a Petőfi iskola –
mellett értékes jutalmakat vehetett át
a
többi
résztvevő
csapat
is

Minden kedves olvasónknak
békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és sikerekben
gazdag új esztendőt
kívánunk!
A szerkesztőség

A DOKI Eötvös csapata
Wágner Ferenc zsűrielnökkel

A DOKI Petőfi csapata
Wágner Ferenc zsűrielnökkel
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