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A Magyar Kultúra Napja
Nagyszámú érdeklődő részvétele mellett nyílt meg
2011. január 21-én a nyergesújfalui Kernstok–kör vezetője és a dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola művésztanára, Kapa Melinda kiállítása a Dorogi Galériában.
Ezzel az eseménnyel vette
kezdetét Dorogon a Magyar
Kultúra Napja ünnepi rendezvénye.
A kiállítást Végh Éva, Dorog
Város Kulturális Közalapítványa kuratóriumának elnöke nyitotta meg. Maga is
művész lévén, értő szavakkal

méltatta Kapa Melinda munkásságát, pasztell technikáját, melynek mestere.

A művésztanár megköszönte
a méltató szavakat, majd a
közelmúltban átadott Intézmények Háza számára fel-

ajánlotta három művét, követve Végh Éva példáját.
Ezután a megjelent vendégek
a színházterembe mentek. Itt
meghallgatták dr. Tittmann
János polgármester ünnepi
beszédét, melynek keretében
a Wikipédiának az ismeretterjesztésben betöltött szerepéről beszélt, majd a világháló közösségformáló erejét
hangsúlyozta.
Ezután következett Fekete
Nándor orgonaművész hangversenye. Európa legmodernebb digitális orgonáján elvarázsolta a közönséget

Liszt, Bach, Albinoni zenéjével, ami önmagában is garancia volt a sikerre. Több

ráadás szám után a Szózat
közös eléneklésével ért véget
ez a színvonalas rendezvény.
Bakos Gézáné

Jótékonysági Eötvös-bál
Január 6-án Vízkereszt napja
van. Véget ér a karácsonyi
ünnepkör, és kezdetét veszi a
farsang. Ebben az időszakban iskolánk is megrendezi a
farsangi, jelmezes felvonulást.
Nemcsak a gyerekek, hanem
a felnőttek is szeretnek szórakozni, táncolni. Nekik az
idén is megrendezte iskolánk
a hagyományos jótékonysági
bált. Az est bevételét a rászoruló gyerekek támogatására fordítják. A talpalávalót
a Jay Walker zenekar szolgáltatta.
A bált már második alkalommal a nyolcadikos diákok
nyitották meg. Nagy lelkese15. évfolyam 6. szám

déssel, kitartással készültek
arra, hogy bemutathassák
tudásukat. Egy méltán ilyen

alkalmakra szánt tánccal,
egy keringővel kezdődött a
bál.

A kellemes hangulatban eltöltött finom vacsora után,
melyet iskolánk konyháján
készítettek el, Ági nénitől
finomabbnál finomabb italokat vásárolhattunk.
Nagy izgalommal vártuk az
éjfélt, amikor elkezdődött a
tombolahúzás. Nagyon sok
szép ajándékot lehetett nyerni. Minden asztaltársaságnak
jutott egy-egy ajándék.
A mulatság hajnalig tartott,
sokat táncoltunk, nagyon jól
éreztük magunkat. Reméljük, jövőre is folytatódik ez a
hagyomány!
Szencziné Szilárd Gabriella
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Olvasósarok
Olvass velünk!

Könyvtárhasználati verseny
2011. január 31-én Tatabányán rendezték meg a Bod
Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei
fordulóját. A verseny célja,
hogy fejlessze a tanulók
információs műveltségét,
azon belül is a könyvtárhasználati eszköztudásukat,
szövegértésüket, logikus
gondolkodásukat és kreativitásukat.
Az idei feladatok a Gyermek
- és ifjúsági irodalom az EU
-ban témakör köré csoportosultak. A tanulók az írásbeli
és szóbeli fordulóból álló
verseny során használhattak
nyomtatott és elektronikus
bibliográfiákat, lexikonokat,
enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, időszaki kiadványokat és katalógusokat.

Iskolánk az idén először
képviseltette magát ezen a
versenyen, ahol Szabó Zsófia 7.a osztályos tanuló a
nyolcadik helyen végzett.
Gratulálunk!

Szűcs Anna

Kedves Gyerekek!
Nagy örömömre szolgál,
hogy az idei tanévben soha
nem látott lelkesedéssel vetettétek bele magatokat az
olvasásba.
Az Olvass velünk! könyvtári pályázatot közel 100 alsós
és 40 felsős tanuló kezdte el.
Először fordult elő, hogy
három első osztályos is van
a versenyzők között. Külön
kiemelném a 2.b és a 3.b
osztályokat, ahol szinte mindenki belekezdett az olvasásba. Remélem, hogy menet közben nem veszítik el a
kedvüket. Annál is inkább,
mert 25 alsó és 5 felső tagozatos diák már bebizonyította, hogy nem lehetetlen akár
négy hónappal a leadási

határidő előtt befejezni az
előírt öt könyv elolvasását,
és a hozzá tartozó feladatlapok kitöltését.

További jó munkát, jó szórakozást, valamint kitartást
kívánok minden versenyzőnek!
Szűcs Anna

Új könyvek a könyvtárban
Benedek Attila:
Kamionok és teherautók

Francz Magdolna:
Kérdések könyve

A könyvből a teherautók, kamionok, dömperek, kisteherautók történetét, fajtáit ismerhetik
meg a járművek szerelmesei.
Ezek az autók külső megjelenésükben és belső tartalmukban egyaránt különböznek a
személyautóktól, de éppúgy a
legfontosabb eszközeink közé
sorolhatók. Rengeteg terhet
vesznek le a vállunkról, segítségük nélkülözhetetlen a modern világ építésében. Jó ezt
tudnunk akkor is, amikor zavarnak bennünket az utakon, és
amikor környezetünket óvjuk
tőlük. Károsanyag kibocsátásuk miatt új megoldásokat kell
bevezetni a gyártóknak. A könyv ezekről az új technológiákról is igyekszik képet adni éppúgy, mint a kellemesnek a
hasznossal történő összekapcsolásáról, ami remekül valósul
meg a mai modern kisautókban.

2. oldal

Hogyan épül fel az emberi
agy? Milyen anyagból állnak
a gének? Milyenek voltak a
felfedezők hajói? Miért nem
esik le a szikláról a kőszáli
kecske? Hogyan épülnek a
mai vasbeton hidak? Mit tervezett Eiffel Budapesten?
Milyen veszélyeket rejt a sivatag? Milyen volt a fáraó
hatalma? Barátságos-e a delfin az emberrel? Éltek-e valaha marslakók? Milyenek voltak az óriás dinoszauruszok?
Miért vannak a fákon levelek?
Hogyan vadásznak a farkasok? Hogyan képezték ki a gladiátorokat? Többek között
ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a húszéves Tessloff
Babilon Kiadó jubileumi kötetében. A legújabb tudományos
eredményeket is tartalmazó szövegeket szemléletes ábrák,
látványos képek teszik változatossá.

2011. február
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Sportrovat
ERIMA kézilabda-bajnokság
Január 19-én és február 1-jén
megyei kézilabdadöntőn
vettünk részt az U12-es korcsoportban (’98-as születésű
lányok). Két ellenfelünk
volt: Tata és Komárom csapata.
Komárom csapata ellen mind
a két fordulóban nagyarányú
győzelmet arattunk. Keményen védekeztünk, így nem
tudtak betörni mellettünk.
Sok labdaszerzésünk volt,
amelyből indítottunk, és gólokat szereztünk. A cserejátékosok is játéklehetőséghez
jutottak, így ők is bizonyíthattak.
A tatai csapat elleni mérkőzésen az ellenfél nyitott védekezést alkalmazott, mi ezt
kihasználtuk, és betörésekből
és befutásokból szereztük

Győri ETO Kupa
2011. január 22-én kézilabda
mérkőzésre mentünk a lányokkal. Reggel 8-kor indultunk az iskola elől Győrbe, a
Bercsényi gimnáziumba.
Az első meccsünket Dunaszerdahely csapatával játszottuk. Az eredmény 10:10re sikeredett. Ezután még
három órát vártunk, mire újra
uralhattuk a pályát. A második meccsünket a Kazinczy
csapatával játszottuk. A végén nagyon boldogok voltunk, mert 17:4-re megvertük
őket. Végül az utolsó mérkőzésünkön 25:3-ra győztünk a
Kölcsey csapata ellen.
Este 8 órára értünk haza, de a
sok győzelem kárpótolta a
fáradtságunkat.
Minczér Margaréta,
Tanka Zsanett 4.a
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góljainkat. A kapusaink nagyon jól védtek, és a szép
indításokból gólt tudtunk
lőni. Ezen a mérkőzésen is
játszhattak a cserék. Voltak,
akik éltek a lehetőséggel, és
jól szerepeltek. Magabiztosan megnyertük a mérkőzést,
a kezdőcsapat nagyon profin
játszott. Örültünk a győzelemnek, mert így mi lettünk
a megyei bajnokok. De célunk - mint, ahogy tavaly is
- az országos döntőbe jutás.
Addig is meg kell nyernünk
a régiódöntőt és az országos
elődöntőt. Mindenki előtt ez
a cél lebeg, most ezért küzd
a csapatunk.
Vázsonyi Zsófia,
Maklári Cintia 6.a

Dorogi kézilabdás küzdelmek
Nagy izgalommal vártuk a
csapatok érkezését és a
meccseket a dorogi sportcsarnokban. Az ERIMA
Országos Gyermekbajnokság U11-es (’99-es születésű
lányok) korcsoport megyei
döntőjén az első meccsünket
Tarján csapata ellen játszottuk. Magabiztos győzelmet
arattunk, pedig nem úgy
indult a meccs, ahogy azt mi
elterveztük. Mind a védekezésben, mind a támadásban
voltak hibáink, de szerencsére több volt a jó megmozdulásunk. A második mérkőzést Tata csapata ellen játszottuk. Itt is mi bizonyultunk jobbnak. A nap végén
jött el a várva várt Tatabánya-Dorog mérkőzés. Erre a
meccsre tartogattuk minden

Szumóverseny
A szumó egy japán eredetű
küzdősport. Kevés közös
vonása van a hagyományos
birkózással, eredete és a
használt technikák alapján
inkább a cselgáncshoz és az
aikidóhoz áll legközelebb.
2011. január 16-án Érden
rendezték meg a szumó válogató versenyt. Nagyon izgultam a testvéreimmel és a
szüleimmel együtt, amikor
kora reggel elindultunk otthonról.
Amikor megérkeztünk, mehettünk is mérlegelni. Én a
35 kg-os súlycsoportban
indultam, ahol négy orosz és
két magyar lány volt. Két
csoportra osztottak bennünket, én két külföldi versenyzővel voltam egy ágon.
Elkezdődött a verseny. Az

erőnket, mert a legerősebb
ellenfél maradt a nap végére.
Az első félidőt mi nyertük
egy góllal, de sajnos a végén
mégis mi lógattuk az orrunkat. Nagyon készültünk a
mérkőzésre, nagyon szerettük volna megnyerni. Az
ellenfél kihasználta a hibáinkat, azért tudott gólokat szerezni, így a tatabányai csapat
két góllal jobbnak bizonyult.
De megyei másodikként mi
is részt veszünk a régiódöntőn. Célunk, hogy eljussunk
az országos elődöntőbe, ami
sajnos tavaly nem sikerült.
Köszönjük a felkészítést
Timi néninek!
Tiba Bernadett,
Imrei Réka 5.a

Birkózás

első mérkőzésemen szerencsére legyőztem az ellenfelet. Aztán jött a második
meccsem, amit sajnos hatalmas küzdelemben elvesztettem. De még így is lehetőséget kaptam arra, hogy dobogós legyek. Hamarosan elkezdődött az a mérkőzés,
amelyben megküzdöttem a
harmadik helyért. Felmentünk a szőnyegre, és elkezdődött a nagy meccs. Nagyon nehéz volt, de így is
legyőztem az ellenfelemet,
egy erős lányt.
Lassan telt az idő, de aztán
eljött, amire egész nap vártam, s ez nem volt más, mint
az eredményhirdetés. Átadták az érmem, és fáradtan, de
boldogan indultunk haza.

2011. január 15-én, szombaton birkózóversenyt rendeztek Érden.
A versenyen összesen 350
résztvevő indult. Hat szőnyeg volt, így gyorsan lezajlottak a meccsek. Én a
32 kg-os súlycsoportban
indultam, ahol négy fiúval
és egy lánnyal küzdöttem
meg. A 2000-2001-ben
született gyerekek ellen
birkóztam, és mindenki
ellen tussal győztem. Sokat
segített, hogy a versenyzőtársak és a szülők is szurkoltak nekünk.
Nagyon örültem, mert - két
másik csapattársamhoz
hasonlóan - első lettem, és
még egy különdíjat is kaptam „Tuskirály” címmel.

Szekér Szimonetta 4.a

Putnoki Zsolt 4.a
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Országos döntőbe jutott csapatunk a lábtenisz diákolimpián
2011. január 15-én, Tatabányán rendezték az Országos
Lábtenisz Diákolimpia elődöntőjét.
Iskolánk mind a páros, mind
a hármas szakágban két csapattal érkezett a könnyűnek
egyáltalán nem mondható
megmérettetésre. Célunk az
volt, hogy a továbbjutást érő
első vagy második helyen
végezzünk. Az előjelek bíztatóak voltak, ugyanis ősszel
egy dunakeszi tornán diadalmaskodtunk, amely remek
erőfelmérőnek bizonyult.
Mindkét csapatunk idegesen
kezdett. Megnyugodnia az
„A” csapatnak sikerült hamarabb, akik jó játékkal a
döntőbe kerültek. Ott azonban későn hajráztak, így a
székesfehérvári csapat mögött, a második helyen végeztek. A „B” csapat hatalmas küzdelemben maradt le
az elődöntőről, ám az ötödik
helyet magabiztos játékkal

szerezték meg.
Hármas szakágban az „A”
csapat veretlenül végzett az
élen, így első helyen jutott az
országos döntőbe. A második kiadó helyért azonban

ádáz csata folyt. „B” csapatunk, Reményi Tamás vezérletével, erőn felül teljesített,
és karnyújtásnyira került a
továbbjutástól, ám a végén
az idegek győztek, így fejet

hajtottunk a nyergesi csapat
előtt.
A fiúk nagyon jól teljesítettek, hiszen mindkét szakágban bejutottunk országos
döntőbe a legjobb 12 csapat
közé. Gratulálunk nekik!
A kazincbarcikai döntőn a
lányok és a fiúk is képviselik
iskolánkat. Szurkoljunk nekik!
Résztvevők:
„A” csapat, páros: Apáthy
Kálmán, Bakos István,
Juhász Ádám.
„B csapat, páros: Reményi
Tamás, Tóth Norbert, Filep Illés.
„A” csapat, hármas: Apáthy
Kálmán, Bakos István,
Juhász Ádám Tóth Norbert.
„B csapat, hármas: Reményi
Tamás, Filep Illés, Sólyom
Dániel.
Balogh Balázs

Foci Szlovákiában
Nemrég Szlovákiában volt
focimeccsünk.
Mindenki nagyon izgult,
amikor elkezdődtek a mecscsek. Én lettem a jobb hátvéd! Felkészítőnk szerint az
eredményesebb csapatok
ellen játszottunk a legjobban.
Párkánytól kikaptunk, de a
többi meccsen győztünk.
Már nagyon kíváncsiak vol-

tunk a helyezésünkre. Kiderült, hogy megérte a sok fáradság, mert csapatunk harmadik helyezést ért el. Nagy,
fényes kupát kaptunk, aminek igazán örültünk. Csapatunk egyik tagja elnyerte a
gólkirálynak járó kupát!
Örömmel tértünk haza.
Cseszka Péter 4.a

A múlt hónapban Szlovákiában jártunk, Schaffer Péter
bácsi vitt el bennünket egy
futball tornára.
4+1-es felállással játszottuk
végig a meccseket, én kapusként léptem pályára.
Több meccset is megnyertünk, de Párkány ellen sajnos kikaptunk. Ennek ellenére nagy örömünkre har-

Gratulálunk
sportolóinknak és
edzőiknek
a szép sikerekhez!
4. oldal
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madikok lettünk.
Remélem, hogy az előttünk
álló mérkőzések is hasonlóképpen fognak alakulni.
Eddig ez volt a legsikeresebb meccsem!

Grenitzer Tamás 4.a
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