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Kedves Diákok!
Remélem, a nyáron kipihentétek magatokat, feltöltődtetek energiával, és készen
álltok az új feladatokra, az
új kihívásokra.
Nyáron sem szakadtunk el
teljesen egymástól, hiszen
többen vetettek részt az
iskola által szervezett táborokban, nyári napköziben.
Immár második tanévét
kezdi az új intézmény, a
DOKI, ahol a 2011/2012-es
tanévben, 54 osztályban
1242 diák kezdi/folytatja
tanulmányait.
Megérkeztek hozzánk az
elsősök is (162-en), akik a
nyár folyamán elköszöntek
az óvodától, a játszótársaktól, az óvó néniktől, dadu-

soktól. Szeptemberben becsöppentek egy új világba,
ahol minden olyan új, olyan
hatalmas, sőt sokszor félelmetes is.
Kérlek
Benneteket,
a
„nagyokat”, hogy segítsétek
őket a beilleszkedésben,
hisz emlékeztek: „egy csapat vagyunk”!
Nevelőtestületünk ebben az
évben is minőségi oktatást,
nevelést kíván biztosítani.
Ehhez Ti is kelletek: fegyelmezetten,
szorgalmasan,
együttműködően kell iskolába járnotok, tanulnotok..
Természetesen ehhez az is
kell, hogy mindez okozzon
örömet is! Találjátok meg
tanulmányaitokban, a diákéletben, a művészeti- és
sporttevékenységekben
azokat az örömforrásokat,

ami miatt szerethető az
iskolánk.
Ígérem, hogy ehhez iskolánk
összes tanára minden segítséget, felkészítést megad.

Kedves Kollégáim!
Az előzőekkel összhangban
kívánok Nektek: szófogadó
gyerekeket, mosolygó arcokat, vidám pillanatokat,
megbecsülést, jó hangulatot!
Széchenyi István gondolatát
teszem tanévünk mottójává:
„Tőlünk függ minden, csak
akarjunk”.
Sitku Pál
főigazgató
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Budaváriné Varga Marianna
1954 – 2011
A tanév indulása előtt, augusztus 27-én súlyos betegség következtében elhunyt
Budaváriné Varga Marianna
tanítónő. 57 éves volt. Mindig vidám és szeretetet sugárzó természete miatt tanítványai rajongtak érte. A
szülőkkel és a kollégákkal
való kapcsolatát a kölcsönös
megbecsülés és tisztelet
jellemezte.
1973 óta dolgozott pedagógusként. Tanított Leányvá-

ron és Mogyorósbányán is,
de pályafutása meghatározó
részét Dorogon, a Dózsa
iskolában, majd 1985-től az
Eötvösben töltötte.
Végtelen türelemmel fordult
a kicsi elsősökhöz, és az
együtt töltött négy év után
olyan tanítványokat adott át
kollégáinak, akik felkészülten várták a felsőbb évfolyamok fokozatosan emelkedő követelményeit.
Soha nem szorult segítségre,

ISKOLÁSOK

önállóan és kitartóan dolgozott, biztos volt tudásában,
felkészültségében. Tehette
is, hiszen a pályán eltöltött
majd 40 év visszaigazolta
magas szintű, hozzáértő
nevelői munkáját.
Nagyon hiányzik, és azt hiszem, mindig is hiányozni
fog mindnyájunknak, akik
ismerték és szerették!
Vig Attila

LETTÜNK

1.a Osztályfőnök: Rozek Ferencné, Göbharter Eszter
Bazsó Adolf
Bönde Barbabás
Burányi Bence
Martin
Czvik Antónia Szófia
Dobány Kitti Bianka
Faragó Bálint
Fehér Krisztián
Holop Levente

Horváth Gábor Barna
Kozák György
Lakatos Csaba
Liszi Fanni
Mácsai Kíra
Menárik Nelli
Osváth Petra
Prezenszki Balázs
Prezenszki Boglárka

Reskó Vanessza
Román Brigitta
Stefanik Laura Szabó
Amanda Anna
Szederkényi Olivér
Sziklai Roxána Vivien
Szőke Noémi
Zecher Dominik

1.b Osztályfőnök: Trexler Ibolya
Árkosi Klaudia
Bakos Rebeka Laura
Balatoni Elizabet
Bartus Kinga Eleonóra
Berndt Áron
Czuth Kevin
Fehér Orsolya
Füssy Adél
György Eszter

Kele Petra
Kocsis Krisztina
Kollár Márk Zsolt
Krecskovszki Nóra
Legény Ádám
Limpár Csenge
Madarász Dávid
Marsi Réka
Meczger Sára

Molnár Maja Mínea
Monostori Máté
Nagy Aliz
Putz Dominik
Simon Attila Balázs
Szabó Virág
Tóth Anna
Valek Dániel

1.c Osztályfőnök: Bóna Orsolya
Napközis nevelő: Gál Lászlóné
Bakos Ádám Máté
Bogdán Milán András
Burján Bence
Czvik Máté
Hidvégi Zoltán Márk
Kesselyák Liliána
Kökény Balázs
Mészáros Richárd
Mizser Valentina

Mursa Amanda
Mursa Rómeó Tibor
Nagy Nándor
Németh Zsolt
Sárközi Júlia Mercédesz
Schmittinger Alexandra
Szolcsán Melissza
Tóth Klaudia
Vass Balázs Bence
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Német nyelvi tábor
Nyár elején ismét részt vehettünk a hagyományos
német nyelvi táborban.
Május 29-én autóbusszal
indultunk Freistadtba. Útközben megálltunk Bécsben,
megcsodáltuk
a
schönbrun-ni kastélyt, majd
Wachau-ban
szakítottuk
meg utunkat a Willendorfi
Vénusz lelőhelyénél. Megnéztük a melki apátságot is.
A megérkezésünk után birtokba vettük a szobákat, és
megismerkedtünk a szállásvezetőnkkel.
Másnap reggel megkezdődött a háromórás némettanulás egy német anyanyelvű tanárral.
Szabadidőnkben sok szép

helyen jártunk. Szerencsére
az időjárás kegyes volt hozzánk. Voltunk meseúton,
ahol a Grimm-mesék hőseit
faragták ki fából. Az óramúzeumban több száz órát

Vízitábor Tiszafüreden

Az ötödik és a hatodik osztályosok június végén jókedvűen indultak útnak
Tiszafüredre, a vízitáborba.
Már a buszút során nagyon
jó hangulat kerekedett.
Amikor megérkeztünk, elfoglaltuk a szobánkat, és
rögtön kitettük a hangfalakat az ajtóba, hadd szóljon
a zene. Ezután lementünk a
Tiszára evezni. Feri bácsi
adott néhány hasznos tanácsot, ami segítségünkre
szolgált az evezésben. Másnap már komolyabban nekifeszültünk a munkának.
Irány a víz! Amíg mi evez-

tünk, a másik osztály strandolt. Ám a strandolás sem
volt csak lubickolás, úszni is
kellett az elején. A délutáni
csendes pihenő után mindig volt egy kis szabadprogram.
Az ételek nagyon finomak
voltak, különösen kedvező
volt számunkra, hogy mi
választhattuk ki őket. A
versenyeket élveztük, az
evező túrákon sok érdekes
dolgot láttunk.
Köszönjük a nevelőinknek
ezt a felejthetetlen hetet!
Vig Sára 7.a

kis táskát is készítettünk.
Egyik délután kipróbálhattuk a lóvasutat, megismerhettük, hogyan utaztak régen az emberek. Nagy élmény volt a linzi városnézés
is, ahol a város nevezetességei mellett az Ars
Electronic Centerben, a jövő
házában is jártunk.
Gyorsan eltelt ez az egy hét,
sok élménnyel gazdagodtunk.
Köszönjük Márti néninek és
Nelli néninek, hogy megtekintettünk meg. Jártunk szervezték ezt a kiránduCsehországban, ahol meg- lást!
néztünk egy középkori váGyörgy Mátyás,
rost és egy sörgyárat. MegTálas Zsombor,
látogattunk egy kékfestő
Kovács
Bertold 7.b
múzeumot, ahol még saját

Pilismarót 2011
Pilismarót idén is július első
hetében várta az eötvösös
táborlakókat. Az időjárás
eleinte nem kényeztetett el
bennünket, de a napok
múlásával szerencsére egyre kevésbé kellett rétegesen öltözködnünk.
A tábor programjának kialakításában a fő vezérelv
az volt, hogy a szórakozás,
testmozgás, sport mellett a
kultúra és az ismeretterjesztés is fontos szerephez
jusson. Ennek megfelelően
két
kisállat-bemutatóval
örvendeztettük meg a gyerekeket. Molnár Gábor
„füttyvirtuóz” nem mindennapi bemutatója és a Méhecske Bábcsoport előadása is remek kikapcsolódást
nyújtott.
Természetesen
nincs Marót vizes program
nélkül. Így idén is az esztergomi élményfürdőben elégíthettük ki a fürdőzés iránti igényünket.
A hagyományos, de korántsem elcsépelt események

most sem hiányozhattak. A
géppuskalábú „fredaszterek” két alkalommal is
álomba táncolták magukat.
Az ifjú tehetségek „Ki mit
tud?”-on, illetve karaoke
esten bizonyíthatták rátermettségüket. És ha már
tradíció, akkor most sem
maradhatott el a szépség-,
smink– és akadályverseny,
a szellemi vetélkedő, sportversenyek, horgászat, kézműves foglalkozások, tábortűz.

Ne feledjétek, már most
lehet készülni valamilyen
egyedi műsorszámmal a
következő táborba!
Berecz Zoltán
táborvezető
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Petőfis évnyitó
Mi, az iskola diákjai szeptember 1-én a felszabadító
nyári szünetről léptünk a
suli udvarára.
Az első osztályosokért a
nyolcadik évfolyam tanulói
mentek át az óvodába. A
kicsik nagyon izgulva, de
bátran és vidáman fogták
meg a kezünket, míg átkísértük őket az új „otthonukba”.
Ez idő alatt a többi évfolyam
felsorakozott a pályán. A
tanulók arcán izgatottság,
öröm látszódott. Mindenki
lelkesen üdvözölte a másikat, és nem győztek egymás

szavába vágni, mikor élménybeszámolót tartottak
egymásnak.
A Himnusz elhangzása után
Karcsi bácsi elmondta az
évnyitó beszédét, majd
megnyitotta a 2011-12-es
tanévet.
Ez a tanév számunkra még
fontosabb az eddigieknél,
hiszen itt a továbbtanulás a
küszöbön.
Mindenkinek jó tanulást
kívánunk!
Király Alexandra
Stadler Mercédesz 8.b

Elsősök lettünk
1.a Osztályfőnök: Csákváriné Merényi Éva
Salamon Diána
Bacsa Bálint
Czakó Bálint
Farkas Mercédesz Diána
Gulyás Laura
Gyarmati Balázs Zsombor
György Milán
Hutera Petra
Kugler János Kevin
Lácza Gábor
Mézes Márk

Mezey Mátyás Márk
Molnár Jázmin
Móra Martin
Pusenyák Anna
Sárközi Balázs
Simon Domonkos
Szax Barbara
Székely Veronika
Vicsai Anita

1.b Osztályfőnök: Szabó Zita
Napközis nevelő: Tillmann Máténé
Gyógypedagógus: Püsök Józsefné
Bártfai Ádám
Bauer Ramóna
Billinger Natali
Dudás Zsolt Róbert
Gyöngyi Kitti Krisztina
Hunyadvári Nikoletta
Horváth Vanessza
Juhász Szilveszter
Kakucsi Renáta
Keinauff Tamás
Kovács Attila

Kövecs Dorina Rebeka
Nékám Krisztián
Ócsai Szabina
Papp Bence
Papp Henrietta Krisztina
Rákosfalvi Bence
Szikszai Ferenc
Sztojka Mercédesz
Tóth Imre János
Török Tímea
Urbanics Emma
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Pilismaróti tábor
2011. július 22-én a
pilismaróti gyermektáborba
mentünk.
Mint minden évben, most
is sok érdekes program
között válogathattunk. A
kézműves
foglalkozáson
sok ajándékot tudtam a
szüleimnek készíteni. A
legjobban a tréfás vetélkedő tetszett, amit az ifisek
szerveztek nekünk. Sokat
nevettünk az ötletes feladatokon.
Délutánonként a Dunapartra jártunk fürödni. Az
egyik napot az esztergomi
élményfürdőben töltöttük,
ahol nagyon jól éreztük
magunkat.

Az utolsó napon délelőtt
aszfaltrajz verseny lett volna, de elkezdett esni az
eső, így csak rajzlapra tudtunk rajzolni. Délután az
ebédlőben önvédelmi foglalkozáson vehettünk részt,
ami nagyon klassz volt, de
fárasztó is. Este került sor
az összes verseny eredményhirdetésére,
aztán
bulival zártuk a tábort.
Nagyon jól éreztem magam
a táborban, jövőre is el
fogok jönni. Gyertek ti is,
nem fogjátok megbánni!

Forgács Klaudia 6.b

Tanulmányi kirándulás
Szeptember 13-án Pusztamarótra utaztunk. A hosszú
bekötő úton nehezen döcögött át az autóbusz, mert
sok volt a kátyú. Amikor

megérkeztünk, akkor gyorsan ettünk, ittunk, és elindultunk az erdőbe.
Hőmérsékletet mértünk a
réten, és az erdőben.
Krepp-papírból
készített
szélzászlóval figyeltük a szél
mozgását, változását.
Gabi néni irányításával közelről megvizsgáltuk egy
bükk- és egy tölgyfa kérgét,
levelét, termését. Megmértük a törzs vastagságát, és

zsírkrétával
készítettünk
róla lenyomatot.
Láttunk vadrózsát, melynek
piros termése van, a csipkebogyó. Azt már tudtuk,
hogy ez a növény sok Cvitamint tartalmaz, és lekvárt,
teát készítenek
belőle.
Meredek, sziklás hegyoldalon
gyalogoltunk el
a kilátóig. Innen
letekintve csodálatos látványban volt részünk.
A kőfejtő vörös mészkövei
jól mutattak a sok zöld szín
között.
A sziklafal mellett törpéknek éreztük magunkat.
Ezen a kiránduláson sok
tapasztalatot gyűjtöttünk.
Merész Bálint,
Garzó Áron,
Szabó Kolos 4.a
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Magyar tábor külföldi szemmel
A pilismaróti tábor Magyarországon nagyon más, mint
azok a kanadai táborok,
amelyekben én jártam.
A tanárok és a diákok,
akiket megismertem nagyon
kedvesek voltak. Kanadában
a fiatalok sokszor barátságtalanok azokkal szemben,
akit nem ismernek, a
tanárok pedig szigorúbbak,
és jobban beleavatkoznak a
hétköznapjainkba.
Nagy
megkönnyebbülés
volt
számomra, hogy mindenki,
akit itt megismertem, kedvesen viselkedett. Amit
nagyon furcsának találtam a
táborban, az a fürdőszoba
volt. Kanadában még soha
nem láttam ilyen zuhanyzót,

mert a mieink zártabbak.
Mindent összevetve nagyon
jól éreztem magam a
táborban, és alig várom,
hogy
jövőre
visszamehessek!

Jodie Cox
15 éves kanadai diák

Új tanáraink
Püsök Józsefné, Éva néni
vagyok. Idén szeptembertől
dolgozom itt a Petőfi Általános Iskolában.
Gyógypedagógus
vagyok,
fejlesztem a gyerekek képességeit, segítem a tanulásukat. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezem.
Itt voltam kisdiák e falak
között, s nagy szeretettel,
tisztelettel gondolok az akkori tanítóimra, tanáraimra.
Igyekszem példájukat követni.
Szabó Zita vagyok. 23 éve iskolába. Remélem, sokszor
tanítok kisiskolásokat, ebből fogunk együtt nevetni a
a legtöbbet Tolna megyé- gyerekekkel, felnőttekkel.
ben Dombóváron dolgoztam. Pár éve költöztem a
környékre, Dágon lakom.
Szeretek kirándulni, táborozni és színházba járni a
gyerekekkel. Szívesen veszek részt színdarabok, ünnepségek
rendezésében,
vetélkedők
kitalálásában,
lebonyolításában.
Örömmel jöttem ebbe az
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Új arcok a katedrán
nak tanítói szakán, angol
műveltségterületen végeztem ez év májusában. A
Zrínyi Ilona Általános Iskolában tanítok angolt az alsó
tagozaton, a két tannyelvű
osztályokban angolul tanítom az ének-zenét, a környezetismeretet és a technikát.
Kisgyermekkorom óta tanító
szerettem volna lenni. Most
Mihalovics Györgyi vagyok.
beteljesült az álmom.
Gyűgyi-Jónás Lilla vagyok.
Gödöllőn az ELTE TanárképA Pázmány Péter Katolikus
ző Főiskolai Karán végeztem.
Egyetem Vitéz János Kará-

Pályafutásomat Dorogon a
Dózsa György Általános Iskolában kezdtem, majd ennek
a megszűnését követően
kerültem az Eötvös József
Általános Iskolába. Jelenleg
a Zrínyi iskolában folytatom
a munkámat, matematikát
tanítok. Gyerekként én is
"zrínyis" voltam, így nagy
öröm volt számomra egykori
iskolám falai közé visszatérni, ahol jó hangulatú tanári
kar és szeretetre méltó osztályok fogadtak engem.

Az első osztályosok
1.a Osztályfőnök: Zicsi Enikő
Asztalos Nóra Karina
Berber Lilla Rebeka
Bogyé Bettina
Halmos Szabolcs
Hársfai Flórián
Hidasi Hanna Dorina
Holyba Tamás Pál
Horváth Norbert Kevin
Hubácsek Barnabás
Katona Flóra
Kelemen Dávid
Kruska Nándor
Magyar Anikó
Meszes Márton

Molnár Csilla
Nagy Szonja
Pohner Zsolt
Radócz Richárd
Radvánszki Szófia
(magántanuló)
Szabó Gerda
Szitás Erik Szilárd
Szivek Anikó
Torda Csanád
Uresch Diána
Vígváry Zsófia Lili
Zörényi Glória Afrodité

1.b Osztályfőnök: Molnár Klára
Bauer Nóra
Berky Nóra
Bor Szonja Petra
Borbíró Kitti Rozália
Burány Vivien Johanna
Csizmadia Dóra
Csizmadia Rebeka
Dobin Anett
Gonda Attila
Kovács Lili Tamara
Kovács Petra
Mester Marcell
Mező Petra

Nagy Melinda
Pál Alexandra
Pallagi Petra
Penyigey-Manczur
Ágoston
Pergel Bence
Pidl Zsófia
Sajtos Liliána
Somogyi Bálint
Szezech Hanna Alíz
Tóth Blanka
Ujlaki Dániel
Zimmerer Blanka

Csengőszó

ZRÍNYI

Amit most tervezünk, az már nektek készül
(Beszélgetés Dankó Kristóf városi főépítésszel)
Miért választotta az építészetet hivatásának?
Mert szerettem a képzőművészetet, a fizikát és a matekot. Gyerekkoromtól sokat
rajzoltam, és fafaragással is
foglalkoztam. Dr. Kovács
József népi fafaragó művész
volt a mesterem. Számomra
teljesen nyilvánvaló volt,
hogy építész leszek. Nem is
tudom elképzelni, hogy mással foglalkozzam, mint az
építészet.
Hol végezte tanulmányait?
A Dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskolában kezdtem tanulmányaimat. Az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségiztem. 2002-ben
az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán, 2006-ban pedig a Budapesti Műszaki Egyetemen
szereztem diplomát.
Mi a dolga egy főépítésznek?
A főépítésznek városában
nem épületeket kell terveznie, hanem inkább az a dolga, hogy részt vegyen a város
jövőképének meghatározásában. Azon kell gondolkodnia: hogyan érhető el, hogy a
fiatalok még nagyobb számban a városban maradjanak.
Az is nagyon fontos feladata,
hogy minél több pályázatot
„megfogjon”, minél több
pályázati forrást szerezzen a
városfejlesztéshez. Mindennek a jogi hátterét is meg
kell teremtenie. Nem épít
tehát, hanem szervez, egyeztet, segíti a fejlesztéseket.
Mik a városfejlesztés legfőbb irányai?
Pályázatot hirdettünk nemrég egy új városközpont kialakítására. Sok merész terv
született a pályázatra. A végül győztes pályázó alaposan
körbejárta Dorogot, és rábukkant a Sanyo üzemére. Ez
indította arra, hogy a MÉHtelep helyére tervezett

új tér középpontjába egy
hatalmas napelemet helyezzen, ami egyrészt egy újszerű
energiaforrása lenne az új
városközpontnak, másrészt a
település új jelképévé is
emelkedhetne, hiszen jól is
illeszkedik a bányászati hagyományhoz.
Már működik homlokzat
felújítási pályázatunk, első
díjazottaink között a Molnársöröző és a Joker ABC külseje
újul meg a város és a Baumit
Kft támogatásával.
Bízunk sikeres pályázatunkban, amelynek következtében kívül-belül megújul
könyvtárunk, a régi kaszinó
épülete.
Nagyon fontos távlati tervünk egy lakópark létrehozása a Kenyérmezői-patak és a
római
villa
környékén.
Ugyancsak
szorgalmazzuk
egy új vasútállomás megépítését, amely korszerű közlekedési csomópontot jelentene, új fejezetet nyitva a város tömegközlekedésében.
Elő kell készítenünk oktatási
intézményeink felújítását is.
Mit tart jelenleg legfontosabb feladatának?
Egyrészt azt, hogy a lakosok
mai igényeit ki tudjuk elégíteni. A ti igényeitekre is gondolunk, hiszen tervezzük azt,
hogy helyet adjunk az extrém sportoknak, biciklipályának is Dorogon. Másrészt
előkészítsük azokat a terveket, amelyek megvalósítása
nyomán közületek minél
többen maradnak majd helyben, szülőhelyükön. Amit
most tervezünk, az már nektek készül.
Barina Nóra,
Horváth Fanni
Rábl Tamás
(Az eredeti, teljes interjút
elolvashatjátok a zrínyisek
nyári tábori füzetében.)
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„A dorogi szénmedence
bányászörökségéért”
Őszi fordulójához érkezett
„A dorogi szénmedence
bányászörökségéért” című
vetélkedősorozatunk, amelyet a szénmedence 6-7.
osztályai számára indítottunk.
A verseny aktualitását az
adja, hogy a bányászkodás
230. évfordulóját ünnepeljük a térségben.
Az első fordulóban a résztvevő iskolák kiállítást készítettek a bányászkodáshoz
kapcsolódó tárgyi és képi
emlékekből. Felkért zsűri
tekintette meg és minősítette a produktumokat.
Az őszi forduló feladatainak
határideje november 25.
Ennek kapcsán a versenyzők könyvajánlást készítenek egy bányászkodással
összefüggő
helytörténeti
kiadványról; beszélgetnek
egy helyi bányászathoz kötődő személyiséggel életéről, munkásságáról, élményeiről; rövid, fotóval is
illusztrált cikkben mutatják
be a témához is kötődő
hagyományőrzés valamely

formáját, valamint lexikont
készítenek a témakörben
használatos, nyelvünkből
lassan eltűnő fogalmakból.
A november 25-i határidőt
követően Dorogon meghívjuk egy közös bemutatóra a
sikeres csapatokat a József
Attila Művelődési Házba.
A vetélkedősorozat zárásaként félnapos program keretében bemutatjuk a Bányász Emlékházat, a Bányakaszinót és a volt Technika
Házát vetített képes formában.
A Dorogi Galériában a csapatok eddigi munkáját kiállítás keretében összegezzük, végül kaszinó-játék
formájában a megismert
tárgyak, fogalmak felismerésével,
alkalmazásával
kapcsolatos
feladatokat
kapnak a diákok.
A programot értékelés és
díjátadás zárja.
Sikeres munkát és jó szerencsét kívánunk!
Bulhardtné
Hagelmayer Ágnes

Kedves Tanáraink és Diákjaink!
Az idei tanévben ismét
meghirdetjük a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája című versenyt.
A zrínyisek számára ismert
ez a tanulmányi verseny,
hiszen több mint 10 éve
veszünk részt - eredményesen - a megmérettetésen.
Az elmúlt tanévben a petőfisek is csatlakoztak hozzánk, Csontos Gergő hetedik osztályos tanuló személyében.
Az országos döntőről amely Budapesten, a Rózsakerti Általános Iskolában
zajlott- részletes cikket közölt a Köznevelés című pe-

dagógiai folyóirat.
Várjuk azoknak a 3-8. osztályos tanulóknak a jelentkezését, akik érdeklődéssel
fordulnak a tudományos
ismeretek felé, szívesen
tájékozódnak aktuális tudományos problémákról interneten, folyóiratokban, enciklopédiákban, szakkönyvekben, és szeretnék bemutatni pályázatukat országos
hírű szakemberekből álló
zsűri előtt.
A versenyzőknek eredményes munkát kívánunk!
Bulhardtné
Hagelmayer Ágnes
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Csengőszó

Kitartó futás a sikerért
2011. szeptember 16-án
(pénteken) újra megrendezésre került a dorogi
Sulisprint-Sarpi futás, immár
14. alkalommal. Ebben az
évben a megmérettetés
hétköznapra esett, ilyen
még csak kétszer fordult
elő.
A verseny során a jelentkezők 14 kategóriában indultak, életkoronként és távhosszonként besorolva. Idén
is rengetegen, pontosan
1159-en neveztek. A táv
útvonalát felügyelőkkel biztosították, akik a futó embereket figyelték, hogy a sza-

bályok szerint kövessék az kapott egy szelvényt, amivel dékcsomagot és emblémás
utat. A 4000 méteres meg- nyerni lehetett a tombola- pólót kaptak.
mérettetésen a DOKI általá- sorsoláson. A fődíj 4 db A sport, a mozgás az egészséges élet egyik alappillére,
ezért legyen minden futó
gondolata az, hogy idén is
tett egy lépést az egészsége
érdekében. Mindenki, aki
lefutotta a távot, büszke
lehet magára. A legfontosabb az akaraterő, és az,
hogy bízik magában, mert
tudja, hogy bármi áron is,
de eléri célját, és lefutja a
távot.
nos iskolái közül csak a pe- NEUSER kerékpár volt, jobbtőfis diákok vettek részt. Aki nál jobb kiegészítőkkel felKrátki Alexandra 8.a
végigfutotta a kiírt távot, szerelve. A beért futók aján-

Eredmények
Óvodás lányok

Felsős lányok 2000m

Felsős lányok 4000m

1. Kiss Eszter, Zrínyi
2. Arató Fanni, Petőfi
3. Hetlik Nóra, Egom

1.Soós Tamara, Zrínyi
2. Sárosi Nanetta, Eötvös
3. Imrei Réka, Eötvös

1. Szabó Evelin, Petőfi
2. Ficz Barbara, Petőfi
3. Lusztig Krisztina, Petőfi

Felsős fiúk 4000m
1. Pázmándi Gergő, Petőfi
2. Yousif Dzsemil, Petőfi
3. Demjén Patrik, Petőfi

1-2. o. lányok
1. Papp Zsófia, Zrínyi
2. Simonek Renáta, Zrínyi
3. Soos Zorka, Zrínyi

Óvodás fiúk

1-2. o. fiúk

1.Henrich Dávid, Hétszínvirág
2. Varga Dominik, Petőfi
3. Hámori Balár, Petőfi

1. Papp Barnabás, Zrínyi
2. Raczkó Dávid, Zrínyi
3. Czakó Bálint, Petőfi

Felsős fiúk 2000m
1. Vörös Dániel, Csolnok
2. Hartyán Dániel, Eötvös
3. Putnoki Dániel, Eötvös

3-4. o. lányok
1. Imrei Nóra, Eötvös
2. Herbert Kamilla, Leányvár
3. Mihalovits Panka, Eötvös

3-4. o. fiúk
1. Borbíró Tamás, Zrínyi
2. Gajda Károly, Csolnok
3. Vidra Viktor, Eötvös
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