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Eötvös-napok 2011
Május 9-én az alsó tagozatosoknak meghirdetett iskolák közötti versenyekkel
kezdődtek az idei Eötvös-napok. Mesemondó-, szavaló- és helyesírási versenyeken mérték össze tudásukat a gyerekek.
Május 10-én és 11-én a színjátszó szakkör bemutatta Szigligeti Ede: Liliomfi
című vígjátékát, mely nagy sikert aratott
a nézők körében. Hatalmas tapsviharral
jutalmazták az iskola tanulói és tanárai a
színészpalánták nagyszerű előadását,
melyet Nyizsnyánszkyné Tavaszi Margit
rendezett.

lami érdekes portékára. A délelőtt az
egészséges életmód jegyében telt. Az
alsósok vetélkedőn, szűrővizsgálatokon,
elsősegélynyújtáson vettek részt, de készítettek egészséges ételeket, sőt az iskola

udvarán megnéztek egy igazi mentőautót
kívül-belül. Elkezdődtek a versenyek is:
matematika-, lábtenisz-, főző- és sorversenyek. Délután abból az alkalomból,
hogy Magyarország lett az idén az Európai Unió soros elnöke, a felsősök a
„Mutasd be régiódat!” című vetélkedőn
vettek részt. Minden évfolyam képviselői
Május 12-én az Eötvös-napok hivatalos bemutatták, mi mindent tudtak meg az
megnyitója az iskola indulójával kezdő- egyes régiók nevezetességeiről, híres
dött, majd Vig Attila köszöntője után a
táncszakkörösök dél-alföldi táncokkal és
játékokkal szórakoztatták a közönséget.

A megnyitó után szétszéledtek a gyerekek, ki-ki megkereste a számára legizgalmasabb programot. Szinte mindenki körülnézett a bolhapiacon, hátha rátalál va15. évfolyam 9. szám

és kosárlabda bajnokság. A dorogi iskolák tanulói könyvtárhasználati és történelemversenyen mutatták meg tudásukat. A
környék több iskolájából is érkeztek tanulók az angol-, a német- és a matematikaversenyre. Az Eötvös-kupán pedig a focisták mérkőztek meg egymással. Az
aulában táncház várta a táncos lábú fiúkat
és lányokat. Természetesen nem maradt
el a házi hangverseny sem, ahol évről

évre tapasztaljuk, milyen szépen játszanak választott hangszerükön a zeneiskolás gyerekek. Végül az énekkarosok is
megörvendeztettek bennünket dalaikkal.
Az eredményhirdetésre hétfő reggel került sor, amikor Vig Attila átadta a jutalszülötteiről, hungarikumairól, jellegzetes makat a versenyek első három helyezettételeiről, hagyományairól.
jeinek. Gratulálunk minden díjazottnak!
Május 13-án a tanár-diák mérkőzéssel Reméljük, mindenki jól érezte magát!
indult a nap, majd az érdeklődők kézműves foglalkozásokon vettek részt, de elSchieszler Anna
kezdődtek az iskolai versenyek is: kerékkönyvtáros
pár ügyességi verseny, aszfaltrajzverseny
2011. május-június
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Csengőszó

Ballag már... a 8. a osztály
Osztályfőnök: Kolonics Péter
Ballagó diákok:
Apáthy Kálmán
Bartl Balázs
Czuth Alexandra
Csombók Brenda
Hegedűs Roxána
Hering Zsolt
Illés Anett
Jäger Olivér
Jószai Gabriella
Kapás Renáta
Katona Evelin

Búcsúzunk
Kedves tanáraink és diáktársaink! Most rajtunk a sor, hogy elbúcsúzzunk.
Mindannyiunknak tartalmas és emlékezetes
fejezetet kell lezárnunk a ballagáskor, de bizonyára szeretettel fogunk visszagondolni az
itt eltöltött boldog és nehéz percekre. Az emlékezetes és vicces pillanatokból sem szenvedtünk hiányt:
- Az egyik osztályfőnöki órára azt kaptuk házi
feladatnak, hogy írjuk le élményeinket a mikulás buliról az egyik rokonunknak. Péter
bácsi Stipits Ákost szólította fel. Ákos nagy
bajban volt, mivel nem készítette el a házi
feladatát, és a következőket mondta: Kedves
Viktor! Már rég letettük a poharakat, mikor...
– Óh bakker, nincs kész a leckém! Az osztályban nagy nevetés tört ki. Péter bácsi ezt
egy osztályfőnökivel díjazta.
- Az egyik kémiaórán Marika néni azt kérdezte az osztálytól, hogy mi a bomlás. Mike úgy
jelentkezett, hogy majd kiesett a padból, mire
Marika néni felszólította. Mile így felelt: a
bomlás az, amikor egy ember testéről lemállik
a hús. Az osztály ismét dőlt a nevetéstől.

ezt egy népdallal kísérte. Mikor már mindenki
belemerült a produkcióba, észrevettük, hogy
Gábor bácsi az ajtóból nézi a mulatozást. Nagyon cikinek éreztük ezt a helyzetet.
- Április 1-jén töriórán Zoli bácsi elküldte
Waltert a titkárságra, hogy hozza el a trombitahúrt. Walter lelkesen elindult. A titkárságon
Andrea néni közölte vele, hogy trombitahúr
nem is létezik. Akkor Walter rájött, hogy Zoli
bácsi megtréfálta őt.
- Osztályfőnöki órán az emberek közötti normális viselkedésről beszéltünk. Péter bácsi
megkérdezte Ákost, hogyan reagálna rá, ha
egy kislány az udvaron véletlenül fellökné őt.
Ákos a következőt mondta: - ,,Szia kislány,
hogy hívnak?"
Ezúttal is meg szeretnénk köszönni tanárainknak munkájukat, amellyel előkészítették a
további tanulmányainkat. Bár tudjuk, néha
rosszak voltunk, és nehéz volt velünk, mi
mindig örömmel fogunk visszagondolni az itt
eltöltött évekre.
8.a osztály

- Az egyik testnevelés óra előtt Mirella megmutatta népitánc tudását a többi lánynak. Viki
2. oldal

Kirsch Walter

2011. május-június

Kiss Dániel
Kovács Viktória
Kőrösi Martina
Novák Miklós
Pócsik Dzsenifer
Reményi Tamás
Stipitz Ákos
Szekér Cintia
Szilágyi Dániel
Takács Zsolt Mike
Tóth Márton
Treszler Gábor
Wieder Ákos
11. évfolyam 9. szám
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Ballag már... a 8. b osztály
Osztályfőnök: Nyizsnyánszkyné Tavaszi Margit
Ballagó diákok:

Filléres emlékeink
Közeledve a ballagáshoz, a nyolc együtt
töltött évet lezáró búcsúhoz, felidézünk
néhány apró élményt, melyek színessé, felejthetetlenné tették napjainkat.
Az ötödikes soproni kiránduláson Margó
néni és nyolc gyerek eltűnt a hegyi túrán.
Mentőexpedíciót szerveztünk, Ricsi talált
rájuk elsőként. Ideje volt, mert Dávid már a
sírással küszködött, hogy ők most elvesztek. Aztán István átkelt a patakon, és bokáig
elsüllyedt a sárban, a szandálja beragadt,
alig tudta előkotorni. Érdekesen nézett ki a
fekete sárzokniban. Reni közben békát fogott, de hiába nézegette, nem változott királyfivá. Talán a csók hiányzott! Szabolcs
sem tétlenkedett, várakozás közben nekidőlt
egy fának, ami nyomban kidőlt. Krisztián
narancssárga cipője is emlékezetes maradt,
mert olyan illata volt, hogy a szálláson sem
a folyosóra helyezés, sem az ablakpárkány
nem volt jó megoldás, így bekötöttük egy
nejlonzacskóba. Mindenki föllélegezhetett!
Ha valamit elhagytunk: könyvet, ellenőrzőt
vagy diákigazolványt a komáromi szálláson, mindenki tudta, hogy az csak Ricsié
lehet. Hiába, a fejét is elhagyná - szoktuk
mondani -, ha nem nőtt volna a nyakára.
Egerben a minaretnél egy bohóc összecsomózott lufikat árult, de nem igazán sikerült
eladnia őket. Másnap az Istállóskőibarlangnál meglepetten vettük észre, hogy a
bohóc is ott van a lufijaival, sőt mindenütt
felbukkant, akármerre jártunk.
Egyik németóra előtt Zsófit annyira csiklan15. évfolyam 9. szám

dozták, hogy már a földön feküdt. Belépett
Márti néni, és jól összeszidta, mondván:
„Zsófi, te normális vagy?!” Szegény, még a
szidást is ő kapta.
Pénteken a hatodik óra német, az angolosoknak lyukas. Hogyan is lehetne ilyenkor
másképp beszélgetni, mint kikiabálva az
ablakon. Persze megint lebuktunk. Márti
néni közölte Majáékkal: „Még egy ilyen, és
kitekerem a nyakatokat, vagy elveszem
Reni nyakláncát!”
Még soha sem volt Márknak akkora sikere
az osztályban, mint amikor a Getére pácolt
csirkehúst hozott, és nagyon finomra sütötte. Igazán a kedvében akartunk járni. Meg
is lett az eredménye, megehettük a sültjét!
Hetedikesek voltunk, mikor az ügyeletes
Biankáék elismerő szavakat kaptak az elsősöktől: „Ti már milyen nagyok vagytok,
biztosan negyedikbe jártok!”
Kémiaóra kezdődött, valaki fütyült. Marika
néni ránk szólt, hogy hagyjuk abba a fütyülést, különben kiküldi a tettest a teremből.
Az osztályban csönd volt. Kiderült, hogy
egy madár fütyült kint a fán.
Krisztián keveset beszél magyarórán, így
történt ez a minap is. Felelnie kellett volna
Radnóti: Nem tudhatom című verséből.
Annyit mondott csupán: „Nem tudhatom!”
Mennyi-mennyi apróság! Emlékek, melyek
derűt, kacagást hoztak az életünkbe.
Filléres emlékeink, oly drágák nekünk!
8.b osztály
2011. május-június

Bereczki Bence
Csákvári Anna
Cseszka Noémi
Domokos Gábor
Fityó Renáta
Hartmann Klaudia
Horváth Bianka
Kálvin Zsófia
Kiss Ferenc
Kóté Gyula
Kubina Kristóf Attila
Leblay Dávid Martin
Majoros Kinga
Maklári Ria
Molnár Szabolcs Márk
Pető Dávid
Plangár Krisztián
Sáfár Krisztina
Szeibert Réka
Szilágyi Judit Zita
Szőke István
Török Mária
Turi Dalma
Vadasi Richárd
Varga Márk
Varga Zalán Máté
Vörösvári Barbara
3. oldal
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Ballag már a … 8. c osztály
Osztályfőnökök: Mihalovits Gábor , Gyöngyös Péter
Ballagó diákok:

Kedves Tanáraink! Kedves Iskolánk!
Valóban szomorú a lelkünk, hiszen el kell
válnunk attól az iskolától, ahová büszkén
jártunk, ahol biztonságban érezhettük magunkat. El kell búcsúznunk tanárainktól, akik
nemcsak a tantárgyak által nyújtott ismeretekre tanítottak, hanem neveltek is bennünket. Megértették velünk, hogy miért jó a jó,
és miért nem szabad tovább haladni a rossz
irányba vezető úton. Nem volt könnyű dolguk!
Íme néhány alkalom a legemlékezetesebb
pillanatokból.
- Már sosem tudjuk meg, hogy mi történt
azokon az angol– és matematikaórákon,
amelyeket jónéhányan a folyosón töltöttünk.
- Földrajz órán nem Balázs bácsinak kellett
fegyelmeznie bennünket, hiszen Patrik és
Ricsi csatározásának az lett az eredménye,
hogy mindketten a pad alá kerültek.
- Ági néni „tálcán” kínálta nekünk
magyarórán a tudást, de mi későn nyúltunk
érte, így az gyakran leesett.
- Zoli bácsi jóvoltából is gyarapodott szókincsünk. Megtanultuk, gyűszűmagot a tanáriból nem lehet kivinni.
„Ilyenek voltunk, vadak és jók, bűnösök közt
is…”
8.c osztály

4. oldal

Keszthelyi Mangó Gabriella
Az utolsó szó jogán

Antal Bence
Bihari Dávid
Dojcsány István
Ferencz Gergely
Horváth Béla
Hutás Patrik
Jánosi Nóra
Karsay Ágnes
Selmeczi László
Spóner Bence
Sulyok István
Szabó Richárd
Teberi Tamás

Ballagóként most elismerem,
az ablaktörésben benne volt a kezem,
azaz csupán a tornacsukám,
ami repülni vágyott a szendvicsem után.
És ezennel most elvállalom,
s az igazgatóit leülni már nem fogom,
hogy az órákon nem véletlen volt,
mikor a kakaó a padban kifolyt.
És átadom most e vaskos kötetet,
ami tartalmazza az összes jó jegyet,
az összes jó jegyet szerző puskahadat,
megírása higgyék el nem volt kis feladat.
S most az utolsó szó jogán
Tisztelt Tanári Szék!
Kérem, hogy mentsék fel
az elmenők bűnös,
de szomorú lelkét!
„Akármilyen utat is választhatsz magadnak, mindig lesznek, akik azt fogják
mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni,
talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk. Az út kiválasztása és követése a
végsőkig mindig nagy bátorságot kíván.”
Ralph Waldo Emerson

2011. május-június
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Beszámoló
Gratulálunk Zsófi!
2011 a Lengyel-Magyar Öszszetartozás Éve. Az ez évben
megvalósuló programsorozat
nyitányaként rendezték meg
azt a rajz és történelmiirodalmi pályázatot, melyet
magyarországi általános iskolás és gimnazista diákok
számára hirdettek meg három korcsoportban.
A pályázatok fővédnökei:
Székely János, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Segédpüspöke és
Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság Magyarországi Nagykövete.
A rajzpályázatra 9316 pályamunka érkezett be több mint
500 magyarországi általános
iskolából. A legjobb 200-at
választotta ki a szakmai zsűri
a Parlamentben megnyíló
kiállításra. A 200 rajzos pályamunkából nagyjából 50-et
díjaztak.
A rajzpályázaton a két kategóriában 3-3 téma közül
választhattak a tanulók. A
három témát mindkét kategóriában összevontan értékelte az 5 tagból - 3 szakmai

és 2 közéleti személyiségből
- álló szakmai zsűri, melynek
tagja volt Prokopp Mária
művészettörténész, egyetemi
tanár és Varga Csaba rajzfilmrendező, író, grafikus.
A rajz, és történelmiirodalmi pályázat kiállításá-

Roman Kowalski nagykövet
úr szólt a mintegy 600 főből
álló közönséghez. A pályázat
egyik fővédnöke Dr. Székely
János püspök úr beszéde
után következett kategóriánként a díjak átadása.
Mind alsó, mind felső tago-

nak megnyitójára és díjátadó
ünnepségére 2011. május 28
-án, szombaton 10 órakor az
Országház Felsőházi üléstermében került sor.
A díjátadó részvevőit Kövér
László, az Országgyűlés
Elnöke köszöntötte, majd

zatban először a különdíjazottakat tapsolhatták meg a
jelenlévők, majd következtek
a díjazottak. Ahogy a 6.
helytől visszafelé hangoztak
el a nevek, úgy nőtt az izgalom bennünk. Végül nagy
örömünkre kiderült, a zsűri

Vázsonyi Éva Zsófia, a DOKI Eötvös iskola 6. osztályos
tanulóját 1. díjjal jutalmazta
a rangos pályázaton. Díját
Roman Kowalsky, a Lengyel Köztársaság Magyarországi Nagykövetétől vehette
át. Az elismerő oklevélen és
az értékes ajándékokon kívül
2 személyes, egy hetes lengyelországi
kirándulást
nyert.
A pályázatra érkezett rajzokból készült kiállítás megnyitása és a díjátadó ünnepség
után a nagykövet úr a jelenlevőket állófogadásra invitálta a Parlament Vadász és
Gobelin termébe.
Hogy sikerünk teljes legyen,
a beérkezett 9316 pályamunka közül kiállított 200
mű között több diákunk
alkotásában is gyönyörködhettünk. Kiállították Sáfár
Krisztina és Szeibert Réka
festményeit is. Őket emléklappal jutalmazta a zsűri.
Gratulálunk tehetséges szakköröseinknek.
Kolonics Péter

Húsvéti DÖK-nap
Április 20-án, a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon DÖK-foglalkozásokat
rendeztünk a húsvét jegyében.
Alsósok és felsősök egyaránt lelkesen
készítették a szebbnél-szebb húsvéti dekorációkat, üdvözlő kártyákat, tojástartókat, könyvjelzőket, ablakdíszeket, papírtojásokat, nyuszis virágdíszeket, fonalgrafika képeslapokat, só-liszt gyurma és
origami díszeket. Nemcsak a lányok, de
még a fiúk is festettek és díszítettek húsvéti tojásokat. A hagyományokhoz híven
a sütni-főzni szerető diákok húsvéti ételek elkészítésében segédkeztek. Aki nem
akart részt venni a kézműves foglalkozásokon, egy húsvéti történetet nézhetett
meg filmen a magyar teremben.
Mindenki nagyon jól érezte magát!
Bakos Gézáné
15. évfolyam 9. szám
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Beszámoló
Országos döntőn Szegeden!
Egy tanár számára mindig
felemelő érzés, ha tanítványa
a tudása alapján országos
versenyre jut el. Kelemen
Réka 7.b osztályos tanuló a
Bendegúz Akadémia által
meghirdetett nyelvÉsz verseny megyei fordulójának 1.
helyezettjeként vehetett részt
az országos megmérettetésen. Sajnos az első tíz közé
nem jutott be, de mindössze

7 ponttal maradt le az országos 1. helyezettől
Gratulálunk, Réka! Legyen
ez a szép eredmény biztatás
iskolánk valamennyi tanulójának.
A folyamatos tanulás, a kitartó munka mindig meghozza gyümölcsét!
Herhoffné Bárány Ágota

Médiavetélkedő
Április 12-én, Tatabányán
rendezték meg a Lapot a
diákoknak! médiavetélkedő
megyei döntőjét. A verseny
ősztől zajló három fordulójának feladatait sikeresen
teljesítettük, így a 35 csapat
közül a legjobb hat között
kerültünk a megyei döntőbe.
Iskolánkat két nyolcadikos
csapat képviselte: az Aidém
és a MédiaManók.
Kis izgalom után - ugyanis
eltévedtünk - megérkeztünk
a helyszínre. Érdekes feladatokkal vártak bennünket:
bemutatkozás,
tabujáték:
szókitalálás az újságírással
kapcsolatban, szövegátírás
megadott stílusban, riport
egy celebbel, hűtőmágneskeresés, valamint memóriajáték: a 24 Óra aznapi számának megfigyelése alapján.

6. oldal

Nagyon örültünk a szövegátírás sikerének, maximum
pontot kaptunk, sőt rekordidő alatt találtuk ki a tabujátékban megadott szót. Az
udvaron eldugott mágnesekből viszont keveset találtunk
és az újságnézegetésben sem
volt sikerünk. Az elért pontszámunk holtversenyt hozott
a két csapatunknak és negyedik helyezést egy ponttal
lemaradva a szintén holtversenyben álló második és
harmadik helyezett után.
Jól éreztük magunkat, nagyokat nevettünk, finom
szendvicsekkel vendégeltek
meg bennünket és sok ajándékot kaptunk. Köszönjük
ezt a szép napot és a felkészítést Margó néninek.
Majoros Kinga 8.b

Németverseny
Május 9-én délután Tatabányán, a Dózsa György Általános Iskolában németversenyen voltunk. Több hetes
készülés után jött el ez a nap.
A megnyitó után a zsűri ismertette a feladatokat és a
verseny időbeosztását. Ezután bementünk a terembe,
és elkezdtük megoldani a
feladatokat: keresztrejtvényt,
totót Bajorországról és szövegértést. Utána a
„büféteremben”, ettünk, ittunk és beszélgettünk. Hamarosan megkaptuk az utolsó feladatot: a fordítást. Volt,
akinek az állatokról, volt

akinek a tanyáról kellett
megfejteni a szöveget.
Miután mindenki készen lett,
hazaindultunk. Egy hét izgalom után megérkezett az
eredmény:
1. hely Valek Bence
2. hely Szvoboda Hanna
3. hely: Gulyás-Szabó
Bernadett
Mindenki kapott könyvet és
oklevelet. Köszönjük felkészítő tanárainknak a segítséget!
Szvoboda Hanna,
Valek Bence 5.b

Ópusztaszeri kirándulás
Május 4-én Ópusztaszerre
mentünk kirándulni az osztállyal. Reggel 7-kor indultunk az iskola elől. Az út
nagyon hosszú volt, gyakran
úgy éreztük, hogy csak döcögünk, és sosem érünk oda.
Amikor megérkeztünk, mindenki nagyon várta, hogy
elkezdődjön az íjászbemutató. A lovak gyorsak, az íjászok pontosak voltak. Ezt
követően átsétáltunk a Feszty-körképhez, ami egy különleges és egyedálló élmény
volt számunkra. Úgy éreztük, mintha belecsöppentünk
volna a honfoglalás idejébe.
Az élethű hanghatás és maga
a festmény a terepasztallal
úgy megragadta a fantáziánkat, hogy azt elmondani nem
lehet. Ugyanebben az épületben tekintettük meg a Panoptikumot. Először a kisvárost,
majd a nagyvárost láttuk,
melyekből megtudtuk, hogy
milyen ruhákban jártak a
gazdagok és a szegények.
Olyan régi foglalkozásokkal
ismerkedtünk meg, amelyek
ma már nincsenek. Amikor
kijöttünk az épületből, egy
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gyönyörű tavat pillantottunk
meg. Ez volt a halásztó, mellette a halászkunyhó és a
Csete-jurták, melyekben sok
érdekesség található: pl. az
1956 éves mamutfenyő törzsének egy szelete, bogárgyűjtemény. Következő állomásunk a skanzen volt, ahol
található egy makói parasztház, napsugaras ház, szatócsbolt és egy malom is. Megnéztük a házakat, vásároltunk, majd az oskolában
beültünk egy órára, amely az
1920-as évekbe vitt vissza
minket. Palatáblára írtunk
palavesszővel, és ha nem
tudtuk a helyes választ, körmöst vagy tenyerest kaptunk
nádpálcával. Végül bementünk a malomba, ahol megfigyelhettük, hogyan őrölték a
gabonát.
Igazán élvezetes és tanulságos volt ez a kirándulás. Kívánjuk, hogy ti is jussatok el
egyszer Ópusztaszerre.
Nagy Kata,
Tanka Zsanett
Cseszka Péter
Grenitzer Tamás 4.a
15. évfolyam 9. szám

Csengőszó

Beszámoló
Kirándulás a Természettudományi Múzeumba
Noé bárkája, a korallok és a
dinokert - a rengeteg látnivaló közül ezek tetszettek a
Természettudományi Múzeumban. A budapesti tanulmányi kirándulásra Zsuzsa
néni és Julika néni vitt el
bennünket április 15-én pénteken.
A szorzótábla-színezőből
ismert Noé bárkáját most
belülről is láthattuk. A bálnacsontváz olyan hatalmas,
hogy néhányan azt gondoltuk, dinoszauruszé lehetett.

Félelmetes volt eredeti méretben látni az óriási fehér
bálnát és a mamutot. Nagyon
izgalmas sétát tettünk az
üvegpadlón, így ismerkedve
a tenger mélyével, a korallok
csodálatos világával.
A sok-sok érdekes látnivalótól elfáradva uzsonnánkat a
dinokertben ettük meg. Arra
gondoltunk, szerencse, hogy
csak élethű másolatok állnak
mögöttünk.
2.b osztályosok

Osztályunk a Természettudományi Múzeumba látogatott Móni nénivel és Gabi
nénivel. A busz az iskolától
a múzeumig vitt minket.
Sok érdekes dolgot láttunk:
ásványokat, csontvázakat,
koponyákat. Az egyik legérdekesebb az a kő volt, ami
csigát is tartalmazott. Megismerkedtünk az őskorral:
láttunk ősembert, mamutot
és Noé bárkáját is. A következő teremben megfigyeltük

Kiállítás-megnyitó
2011. április 5-én az Eötvös
Galériában Bencze László
fotográfus „Válogatás műveimből” című kiállításának
megnyitójára került sor.
Vig Attila köszöntő szavai
után Dr. Tittmann János Dorog város polgármestere méltatta Bencze László munkás-
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a vadállatokat. Nagyon tetszett az oroszlán, a medve és
a gepárd. Majd beléptünk
egy szobába, amelynek átlátszó padlója alatt korallokat,
halakat csodáltunk meg.
Nagyon jól éreztük magunkat, sokat tanultunk ebben a
múzeumban. Ajánljuk mindenkinek, hogy egyszer
menjen el oda.
Bencze Georgina,
Mihalovits Izabella 2.c

Bábelőadás

ságát, és ajánlotta a kiállítást
az érdeklődők figyelmébe. A
megnyitón közreműködött az
iskola énekkara Szencziné
Szilárd Gabriella vezetésével.
Bakos Gézáné
szabadidő-szervező

A közelmúltban olyan izgalmas feladatot kaptunk diáktársaimmal, hogy bábelőadást tarthattunk a dorogi
Zrínyi óvodában.
Zelk Zoltán: A három nyúl
című meséjét adtuk elő.
Lelkesen készültünk, sokat
gyakoroltunk. A paraván

2011. május-június

mögött állva nagyon izgultunk, főleg amikor azt láttuk, hogy csak jönnek és
jönnek a gyerekek.
Az előadás sikeres volt,
nagy tapssal és ajándékokkal jutalmaztak minket.
Honvéd Bence 3.a

7. oldal

Csengőszó

SPORT
Kézilabda
A tanév végéhez közeledve
készítettem egy statisztikát a
szeptember óta eltelt időről.
Ebben az évben igen nagy
örömmel tettem ezt.
Augusztusban - mikor elkezdődött az edzőtábor a kézilabdás lányoknak - kitűztük
a célokat erre az évre. Kicsit
megijedtek a lányok, mikor
mindkét csapattal (5. és
6.oszt.) az országos döntőt,
illetve az elődöntőt céloztuk
meg. Tudom maximalista
voltam, vagyok és leszek is,
de szerintem egy edző másképp nem állhat hozzá a dolgokhoz. Azt is tudtam, hogy
sokat kell dolgoznunk ahhoz,
hogy elérjük azokat a célokat, amelyeket megálmodtunk a tanév elején. Teltek a
napok, hónapok, és összekovácsolódott mindkét csapat.
Hétköznaponként kemény
edzések, hétvégenként nehéz
mérkőzések vártak rájuk, a

tanulás mellett.
Azután elért bennünket egy
sérüléshullám, de mi nem
törtünk meg. Igazi csapat
ként küzdöttünk minden
egyes mérkőzésen.

Nyílt Utánpótlás Bajnokság.
Jártunk Győrben a XXVI.
Nemzetközi Balázs kupán,
Tamásiban a III. Dám Kupán
és Óbudán az V. Óbudai
Nyár Kézilabda Kupán.

Három bajnokságban vettünk részt: ERIMA Kézilabda Országos Gyermekbajnokság, Diákolimpia III.
korcsoport, Győri ETO KC

A kemény, kitartó munkának
meg lett az eredménye. Jöttek sorban a fényesebbnél
fényesebb érmek, a jó helyezések, a gyönyörű kupák.

Nagyon büszkén viselték és
mutatták meg a lányok ezeket itt az iskolában is. Még
nincs vége az idénynek, mert
a Diákolimpia (ahol iskolánkat képviseljük) országos
döntője Miskolcon lesz június 16-tól 18-ig.
Köszönöm a szülőknek azt
az odaadó, sportszerű szurkolást és anyagi támogatást,
amivel ők is csapatunk tagjai
lettek. Lelkesen jöttek velünk minden mérkőzésre, és
remélem velünk tartanak
Miskolcra is. Nélkülük ez
nem sikerült volna ilyen jól.
Köszönjük!
Összegyűjtöttem az összes
kézilabdás csoportunk ez évi
eredményeit, és szeretnék
ezúton is gratulálni minden
kollégámnak a szép, kimagasló eredményekhez!
Pinczés Tímea

Eredmények
U8 korosztály
Edző: Vig Attiláné
--ERIMA Országos Kézilabda
Gyermekbajnokság: Ikervár országos elődöntő 4.hely

régiódöntő 3.hely
--III. Student Comfort Kézilabda Kupa - Szombathely:
5.hely
--AUDI ETO KC Nyílt Lány
Kézilabda-bajnokság - Győr:
7.hely

Nyíregyháza - országos döntő: 7.hely
--III.DÁM Kupa - Tamási:
3.hely
--XXVI. Nemzetközi Balázs
Kupa - Győr: 2.hely
--Diákolimpia III. korcsoport Miskolc országos döntő
(2011.06.16-18.)

U14 korosztály
Edző: Körmöczi Renáta
--Fradi kupa - Budapest:
10.hely
--Szent István kupa - Budapest: 3.hely
--III. Buzási József EmléktorU9 korosztály
na - Dorog:1.hely
Edző: Vig Attila
--ERIMA Országos Kézilabda U11 korosztály
--V.Óbudai Nyár Kézilabda
Gyermekbajnokság: Győr Kupa - Budapest: 2.hely
Edző: Pinczés Tímea
régiódöntő 3.hely
--V. Óbudai Nyár Kézilabda
--XXVI. Nemzetközi Balázs
U13 korosztály
--XVIII. Kanizsa Kupa Kupa - Budapest: 5.hely
Kupa - Győr: 4.hely
Edző: Körmöczi Renáta
Siklós: 4.hely
--ERIMA Országos Kézilabda --ERIMA Országos Kézilabda --Diákolimpia IV. korcsoport --III. Student Comfort KéziGyermekbajnokság: Szekszárd Gyermekbajnokság: Dorog Mór: országos elődöntő 3.hely
labda Kupa - Szombathely:
- országos elődöntő 4.hely
országos elődöntő 3.hely
--NB II. ifjúsági bajnokság
3.hely
--AUDI ETO KC Nyílt Lány
4.hely
--XXVI. Nemzetközi Balázs
Kézilabda Bajnokság - Győr:
Kupa-Győr: 5.hely
3.hely
--AUDI ETO KC Nyílt Lány
Impresszum
Kézilabda-bajnokság - Győr:
U12 korosztály
Alapítva 1996-ban
3.hely
Edző: Pinczés Tímea
Megjelenik havonta 600 példányban
--AUDI ETO KC Nyílt Lány
Felelős kiadó: Vig Attila igazgató
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna
Kézilabda-bajnokság - Győr:
U10 korosztály
Levélcím : Dorog, Szt. Borbála ltp. 8.
1.hely
Edző: Vig Attila
Telefon: 33/509-540
--ERIMA Országos Kézilabda --ERIMA Országos Kézilabda
Gyermekbajnokság: Győr Gyermekbajnokság:
8. oldal
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