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3-4. osztály
I. Molnár Villő - Zrínyi
II. Gonda-Fodor Vivien -Zrínyi
III. Sipőcz Melinda - Zrínyi

Műveltségi vetélkedő
Az év embere:
Szentágothai János

I. Zrínyi Ilona Általános Iskola
"Barna" csapata:
Bali Rajmund
Karcz Dóra
Kruska Ádám
Román Anna
II. Eötvös József Általános Iskola "Zöld" csapata:
Keppler Ákos
Kolozsvári Barnabás
Mihalovits Izabella
Ódor Máté
III. Petőfi Sándor Általános
Iskola "Zöld" csapata:
Gere Patrik
Kicska Zoltán
Nyilas Dániel Nándor
Török Klaudia Mónika

Játékos vetélkedő
Az idei Petőfi napok záróakkordjaként a felsősöket játékos
vetélkedőre hívtuk össze. Az
idén nem a megszokott módon
szerveztük ezt a napot. Tervezéskor hangsúlyt fektettünk
arra, hogy ne egy előre megadott és betanult dolgot kérdezzünk vissza a feladatokban,
hanem a gyerekek elsősorban a
képességeikre építhessenek: a

memóriájukra, a logikai és nyelvi képességükre, gyorsaságukra, kreativitásukra. Azt is szerettük volna elkerülni, hogy ez
a verseny a három iskola megszokott versengése legyen,
ezért a jelentkező gyerekeket
véletlenszerűen sorsoltuk össze
egy-egy csapattá. Igazán jó volt
nézni, ahogy együtt dolgoztak,
félretéve, hogy ki melyik iskolából érkezett, fiú-e vagy lány,
ismerős vagy ismeretlen.
I. NYOMULÓ csapat
Forgács Klaudia 5. a Petőfi
Szecsődi Fanni 6. a Zrínyi
Biró Loránd 7. b Eötvös
Tokai Rebeka 8. a Eötvös
II. BRINGÁLÓ csapat
Grenitzer Tamás 5. Eötvös
Lévai Tamás 6. Eötvös
Kovács Tamás 7. Zrínyi
Supik Csanád 8.b Petőfi
III. HINTALÓ csapat
Molnár Ábel 5.a Zrínyi
Tiba Bernadett 6.a Eötvös
Szivek Anna 7.a Eötvös
Filep Illés 8.a Eötvös
Süttőné Szabó Ildikó
Takács Edit
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EÖTVÖS

Sítábor Ravasclettoban
Február 16-án indultunk,
hogy egy csodálatos hetet
töltsünk az olaszországi
Ravasclettoban. A társaság
nagyon jó hangulatban utazott, éreztük, hogy egy felejthetetlen és vidám hét áll
előttünk. A táborba érkezve
mindenkit magával ragadott
a gyönyörű havas táj.
Az első nap a tanulásból és
az esés-kelésből állt. Nehezen tudtuk megszokni, hogy
csúszik a hó, és a pályák szélén sok a fa, amit bármilyen
nehéz is, ki kellett kerülnünk.
Az estéink is nagyon hangulatosan teltek. A fáradtságtól
kimerültünk, de talpra álltunk, hogy belevágjunk egy
újabb izgalmas kártyapartiba. És persze törekedtünk

arra, hogy tanáraink egy-két
órát ki tudjanak kapcsolódni,
vagy éppen tudjanak aludni.
Építő jellegű volt a tábor,
mindenki közelebb került
egymáshoz, és remekül éreztük magunkat.

Köszönjük osztályfőnökünknek, Szabó Feri bácsinak,
hogy egy ilyen felejthetetlen
élményt szerzett nekünk.
Szabó-Rácz Zsófia
Makrai Dóra 8.a

Színházi élményeink
Iskolánk 45 tanulója 2012.
március 26-án Budapesten
járt a Karinthy Színházban,
ahol a GABI ifjúsági bérlet
harmadik előadását, Mark
Twain Tom Sawyer kalandjai
című regényének színpadi
változatát tekintettük meg.
Korábban a Tanár úr kérem,
illetve a Koldus és királyfi
című előadások után köszöntöttük a színészeket vastapssal. Az előadások előtt megcsodáltuk Buda nevezetességeit is.

Csengőszó

Az Eötvös Alkotókör sikere
2012. április 1-jén nyílt
meg Egerben a Diákalkotók VII. Országos
Zománcművészeti
Biennáléja. A szakma
legrangosabb rendezvénye idén Az „Alattad
a föld, fölötted az ég,
benned a létra” mottóra épült. A téma nem más,
mint a mese útja, a bennünk
élő lélekfa. A világ minden
táján ismert, a természetet
és az emberi életet rendező
jel a Világfa, a Tetejetlen fa,
az Égig érő fa szimbóluma
jelenik meg az alkotásokon.
A megnyitóbeszédében Kátai
Mihály, Munkácsy-díjas festőművész, a zsűri elnöke
értékelte a beküldött alkotásokat.
A biennáléra 27 településről,
köztük Dorogról, alkotóközösségek és egyéni, 7 és 27
év közötti alkotók neveztek
zománctechnikával készült
alkotásokkal. A beérkezett
munkák közül 445 alkotó
egyéni és csoportos műve,
képek, zománccal díszített
plasztikák, dísztárgyak, ékszerek, kollekciók kerültek
bemutatásra.

Programjaink megvalósításához a Komárom-Esztergom
megyei Gyermek és Ifjúsági
Alapítvány 97500 Ft-tal járult hozzá, melyet ezúton is
köszönök a felső tagozatos
tanulók és a kollégák nevében. Köszönöm Balázsi Miklósné és Nyizs-nyánszkyné
Tavaszi Margit munkáját,
továbbá iskolánk alapítváÁprilis 4-én az osznyának hozzájárulását.
tállyal Budapestre
utaztunk a Csodák
Herhoffné Bárány Ágota Palotájába.
Sok érdekes, tudományos
dologgal
játszottunk: holdsétát tettünk, bicikliztünk a levegőben.
Volt egy tapadós fal
is, aminek megmászásához speciális
ruhát kellett fölvennünk. A
kedvencünk a tükörlabirintus volt, alig tudtunk kijönni
belőle. Ezután a Bécsi kaput
érintve a Mátyás templomhoz sétáltunk. A Halászbás-

A kétévente megrendezésre
kerülő megmérettetésen az
Eötvös Alkotókör a kezdetektől részt vesz és minden
esetben sikeresen szerepel.
Így történt idén is. A rangos
pályázaton Szívós Brigitta
zománcával
korcsoportjában, egyéni kategóriában 3.
helyezést ért el. Balogh Rebeka, Kara Noémi, Kiss Zsófia
„Égig érő fa” című közös
munkájukkal szintén harmadik díjat vehetett át. Az alkotókör „A tetejetlen fa” című
közös munkája kategóriájában 2. díjas lett. Alkotók:
Balogh Rebeka, Fekete Zsanett, Horváth Kitti, Kara Noémi, Kovács Nóra, Oláh Barbara, Pintér Dóra, Priál Edina,
és Vati Eszter. Felkészítő
tanár, műhelyvezető: Kolonics Péter.
(kOpE)

Csodák Palotája

tyáról a Parlamentet is megcsodálhattuk. Jól éreztük
magunkat, ajánljuk mindenkinek ezt a programot!
Bencze Georgina
Mihalovits Izabella 3.c

Csengőszó
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Kiállítás az Eötvös Galériában
Simon András alkotásai már
karácsony előtt kívánkoztak
volna iskolánkba, de akkor
sajnos nem volt erre mód.
Újabb megkeresésünk már
sikerrel járt, és az „Istenről

beszélő vonalak…” gyönyörű
húsvéti hangulatot varázsoltak. Március 13-án nagyszámú érdeklődő előtt nyitotta
meg a kiállítást Kovács Lajos
megyei príma díjas tanár,
író, szerkesztő, helytörténeti
kutató.
A képekre való ráhangolódásban a Kovácsné Fódi
Krisztina vezette – DOKI –
Zrínyi Ilona Általános Iskola –
kamarakórusa segített.
Simon András könyveivel és
egyéb képzőművészeti alkotásaival is megismerkedhettek a jelenlévők egy kis vásárlással egybekötött kiállítás keretében.
Bakos Gézáné
szabadidő-szervező
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DÖK-nap a húsvét jegyében
Ebben a tanévben másodszor tartottuk meg a hagyományos DÖK rendezvényünket.

A tanulók számos kézműves
foglalkozás közül választhattak. Öröm volt látni a sok
lelkes tanulót, akik aranyos
húsvéti ajándékokkal, díszekkel lepték meg a hozzátartozóikat. Készültek különféle ablak és ajtódíszek, tojástartók, mécsestartók és

megannyi kedves ajándék.
Nagyon élvezték a gyerekek
az iskolánkban egyre népszerűbb térfonást. Nem maradhatott el a húsvét sonka nélkül. Az ínyencek cipóban sült
sonka sütésében és a hozzávaló saláta elkészítésében
segítettek. A karácsonyi karaoke népszerűsége húsvétkor is töretlen maradt. A
tanulók bátorságságára nem
lehet panasz, hiszen ismét
hosszús sor kígyózott a zenei
pult előtt.
Szeretném megköszönni az
alsós és felsős kollégáknak, a
technikusnak és természetesen a gyerekeknek a segítséget és a részvételt. Reméljük
a jövőben is szívesen látogatjátok a rendezvényt.
Balogh Balázs

Hogy az ünnep maradandóbb legyen!
Március 15. Az Eötvösiskolában az ötödik évfolyam
diákjai emlékeztek nemzeti
ünnepünkre.
„Hetekig izgatottan készültünk erre az alkalomra. Mindenki becsületesen megtanulta a szövegét, jelen volt a
próbákon. Nemcsak a szövegtanulásra, hanem a sok
mozgásra is nagyon kellett
figyelnünk. Igazi élmény volt,
mikor végre kellékekkel,
jelmezekben
léphettünk
színre. Az estébe nyúló főpróbára a szüleink is eljöttek, így ők is láthatták, miért
dolgoztunk annyit. De a
fénypont az előadás volt.

Nagyon izgultunk, de megérte! Örömmel fogadtuk a
műsor után tanáraink dicséretét, és nagyszerű érzés
volt, hogy diáktársaink is –
kicsik és nagyok egyaránt –
gratuláltak. Igazgató bácsi
méltató szavaiban kiemelte,
hogy az ünnep biztosan maradandóbb lesz, ha az érzelmekre is ekkora hatást gyakorol.
Köszönjük Margó néninek
azt a sok munkát és türelmet, amellyel felkészített
bennünket.”
Balogh Rebeka
Borsos Laura
Oláh Barbara 5.b

Ladikutazók
Április 11-én, került sor a
„Lapot a Diákoknak” (Ladik)
című médiavetélkedő megyei döntőjére Tatabányán a
24 Óra szervezésében. November közepén kezdődött a
verseny, melyben 21 iskola
csapata mérte össze tudását
három fordulóban. A feladatok között szerepelt többek
között riportkészítés, könyvajánlás, apróhirdetés. A döntőbe hat csapat került, hogy
a legjobb képviselje megyénket a Baranya megyei országos finálén. Az eötvösös
„Ladikutazók” csapata nagy-

szerű versenyzés után csupán egy ponttal maradt le az
első helyről.

A csapat: Oláh Renáta, Makrai Dóra, Németh Norbert,
Szabó Zsófia, Tokai Rebeka
(8.a)
Nyizsnyánszkyné
Tavaszi Margit

Országos döntőn Szegeden!
Immár második éve veszünk
részt a Bendegúz Akadémia
nyelvész nemzetközi anyanyelvi tanulmányi versenyén. Az elmúlt évben megyei 1. helyezettként Kelemen Réka képviselte iskolánkat. Ebben a tanévben osz-

tálytársa, a 8. b-s Tóth Norbert indulhat az országos
megmérettetésen. Felkészítő tanára: Herhoffné Bárány
Ágota. Gratulálunk!
Anyanyelvi
munkaközösség

PETŐFI
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Kemény Henrikre emlékezünk
Életének 87. évében - 2011.
november 30-án - meghalt
Kemény Henrik Kossuth-díjas
bábművész. Végakarata szerint a budapesti Népligetben,
az egykori Kemény Bábszínház helyén szórták szét hamvait 2012. január 29-én. Ezen
a napon lett volna 87 éves.
Pin okkió -Báb csop ortu n k
2009.
november
30-án
(akkor elsősök voltunk) az
Országos Közlekedésbiztonsági Bábversenyen találko-

Irány az Operett!

zott a vásári bábjáték legnagyobb alakjával. Henrik bácsi
"A két néger zenész" c. produkciójával kápráztatta el a
közönséget.
Büszkék vagyunk arra, hogy
a díjátadásnál személyesen
tőle vehettük át akkori oklevelünket. Sajnos már végleg
elköszönt tőlünk. Nem hallhatjuk többé köszönését:
"Szervusztok Pajtikák!"
Putz Józsefné

Rajzpályázat
Az idén is meghirdette az
Észak-dunántúli Vízmű Zrt.
Hagyományos rajzpályázatát. Az idei téma a víz és az
élelmiszerbiztonság volt. A
több mint félezer beérkezett
pályamű legjobbjait Tatabányán díjazták, a kiállítás

Csengőszó

megnyitóján tiszta vízzel és
gyümölccsel
vendégelték
meg a legügyesebb alkotókat. Iskolánkból Világi Nóra
8. osztályos tanuló díjazott
lett, gratulálunk neki!
Kapa Melinda
rajztanár

Márciusban ünnepeljük – a
sok-sok tavaszi ünnep mellett – a Színházi Világnapot
is. Ilyenkor az egész világon
köszöntik a színjátszást és az
embereknek oly sok örömet
adó művészeket is. Ezért
elhatároztuk, hogy elutazunk a Budapesti Operettszínházba. Az egész osztály
nagy izgalommal készült erre
a napra. Sokan még a fővárosban sem jártak, nemhogy
az Operettben!
Kellemes utazás után megérkeztünk Budapestre. A Duna,
a nyüzsgő forgalom, a nagy

épületek lenyűgözték a gyerekeket. A színház előtt
fényképeket
készítettünk,
majd beléptünk a csodálatos
épületbe, amely mindenkit
elvarázsolt. Miután elfoglaltuk a helyünket, izgatottan
vártuk, hogy elkezdődjön a
„Musicalmesék”. A gyerekek
önfeledten énekelték a színészekkel a sok ismert dalt.
Látványos, izgalmas előadásnak voltunk szereplői.
Tartalmas, szép napot töltött együtt az osztály.
Jutka néni,
Antónia néni és a 2.a

Esztergomban jártunk
Nemrég nagyon izgalmas és
érdekes kirándulást tettünk
az osztályunkkal. Szívesen
ajánljuk mindenkinek!
Vonattal utaztunk Esztergomba. Először a tűzoltósághoz mentünk, ahol megismerkedtünk a tűzoltó
autók felszereltségével, a
tűzoltók ruházatával.
Második programunk a
Geoda Interaktív Ásvány- és
Őslénykiállítás megtekintése volt. Bebarangoltuk az
500
n égyzetméteres
"bányát". Ott ékszert készítettünk, ősmaradványt kutattunk, és még az aranymosást is kipróbálhattuk.
Természetesen a megtalált
és a saját készítésű kincse-

ket haza is hozhattuk.
Az ott töltött több mint két
óra alatt sok-sok érdekes
élményben volt részünk!
Próbáljátok ki ti is!
Mielec Attila 3. a

PETŐFI
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Ló az iskolában
Minden évben megrendezésre kerül az ún. témahét,
melynek keretén belül egy
bizonyos témakör sokoldalú
feldolgozása történik. Idén
az iskola tantestülete által a
lóra esett a választás.
Lovaskultúra-oktató szakos
hallgatóként én magam is
rész vettem a munkában,
mint külső előadó.
Három nap csak a lovakról
szólt. A gyerekeknek lehetőségük nyílt megismerni azt
az állatot, amely oly szorosan kapcsolódik történelmünkhöz, kultúránkhoz, hagyományainkhoz.
Március 12-én, hétfőn egy
rövid megnyitó után elkezdődtek a lovas témájú órák
mind az alsó, mind a felső
tagozatban. Matematikán a
szöveges feladatok és a különböző
mértékegységek
lovas vonatkozásai kerültek
előtérbe, rajzon, technikán
lovakat készítettek pálcikából, gyurmából, festettek,
irodalomórán megismerkedtek a lovasszínházzal, népmesékkel, történelmenóra
keretében pedig a honfoglalástól a modern lótenyésztésig pillanthattak bele a diákok lovaskultúránk sokszínűségébe. Osztatlan sikert
mégis a biológiaóra okozott,
ahol összehasonlítottuk a ló
mozgásszervrendszerét az
emberével.
A témahét sokszínűségéhez
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Malomverseny a könyvtárban

nagyban
hozzájárult
a
Prosper Lovasklub vezetője,
Szotyori Nagy Kristóf által az
iskola rendelkezésére bocsátott ugróló, Kelén, aki az
iskola udvarán nagy türelemmel várta a gyerekeket, akik
kis csoportokban megismerkedhettek vele. Aznap a
„sulialmák”, szinte kivétel
nélkül felajánlásra kerültek.
Kedden körülbelül 100 diáknak volt lehetősége kilátogatni Piliscsévre, a Prosper
Lovasklubba, ahol láthatták,
hogyan élnek a lovak, hogy
néz ki egy versenyistálló,
megnézhettek egy díjlovas
edzést, valamint élőben láthatták a már annyit emlegetett magyar lófajtát a
gidránt.
Emellett a tanulók számára
gyűjtőmunkákat, versenyfeladatot, pályázatot, tablókészítést adtunk feladatként. A
témahét végén ezen gyűjtött
anyagokból, fotókból minikiállítást rendeztünk, mintegy demonstrálva a témafeldolgozás sokszínűségét.
A téma különlegessége nagy
lelkesedést váltott ki a tanulókból. Sokan közülük, csak
most kerültek testközelbe
lóval, mely felejthetetlen
élményt nyújtott számukra.
Teljes cikk olvasható és a
képek megtekinthetőek:
h ttp ://www.lovasok.h u /
index.php?i=67243
Simon Petra

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy a könyvtárban
malomversennyel
köszöntjük a tavaszt. Erre
március 29-én és 30-án került sor. A verseny előtti
hetek nagy izgalommal és
felkészüléssel teltek. Csütörtökön 24 alsós, pénteken
pedig 22 felsős mérte össze
az „erejét”. Az alsósoknál
kiemelkedően teljesítettek a
2. osztályosok, akiknél az
egész éves gyakorlás meghozta gyümölcsét, hiszen a
dobogós helyeket ők vitték
el a nagyobbak elől.

Eredmények:
Alsós malom:
Énekes Kevin 2. b
Szűcs Gábor 2.b
Ötvös Krisztián 2. b
Horváth Enikő 4. a

Felsős malom:
Szolonka Sándor 8. a
Erdélyi Tamás 7. b
Babics Dávid 7. b
Ruskó Zsófia 5. b
Minden résztvevőnek gratulálok!
Süttőné Szabó Ildikó

Történelemverseny
Idén két tanulónk jutott be Radovics Marcell a 6. hea történelmi vetélkedő me- lyen végzett.
gyei döntőjébe. Felkészítő Gratulálunk!
tanáruk Pratz Attila volt.
Süttőné Szabó Ildikó

Húsvéti készülődés
Idén a tanulóink az osztály
keretén belül készülnek a
húsvétra. Hajtogattak, ragasztottak, tojásokat festettek, ablakdíszt készítettek. A
kisebbek
locsolóverseket
gyűjtöttek, a nagyobbak
pedig ennek írásával is megpróbálkoztak. Ezekből itt
közlünk néhányat.
Ma van húsvét napja,
második hajnala.
Úgy jöttem én ide,
mint egy galambocska.
Tessék megmutatni,
hol van az a lányka,
engedelmet kérek
a meglocsolására.
2.a

Ha szép kislány van a háznál,
Ő biztosan énreám vár.
Arra, hogy én meglocsoljam,
Hiszen Húsvét másnapja van.
Jó illatú az én vizem,
És nem vödörben viszem.
Bár a tojás igen drága,
Azt kérek a tarisznyámba!
3.a

Süttőné Szabó Ildikó
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Sítábor Innsbruckban
Az iskolánk már többször
szervezett sítábort az ausztriai Innsbruck városába, az
olimpiai sícentrumba. Második alkalommal nyílt lehetőségem arra, hogy ezen a táborozáson részt vegyek.
Nekem nagyon tetszik a sí,
mint sport, mert jó alkalom
arra, hogy az ember kikapcsolódjon, szép tájakat lásson, friss hegyi levegőt szívjon, új ételeket ismerjen
meg, és egy kicsit a német
nyelvet is gyakorolhassa. Az
időjárás most meglehetősen
cudar volt a hófúvások, az
óriási köd és a hideg miatt.
Akadt azért olyan nap a tábor ideje alatt, hogy sütött a
nap. Sok időt töltöttünk el
síeléssel, és mindenki élvezte

a téli sport örömeit. Kedvenc
pályánk most a Muttereralm
volt, bár a legnevezetesebb
az Axamer Lizum sípálya,
ahol már több olimpiai síversenyt is rendeztek. Büszkén
síeltünk mi is ezeken a sípályákon.
A tábor végén megtartottuk
a síversenyt, melyen az alábbi eredmények születtek:
külön kategóriákban első
helyett szerzett Karcz Dóra,
Kalina Borbála, Holyba Tamás, haladó kategóriában
Kárpáti Katalin, a leggyorsabb versenyző Kovács Tamás volt, aki kupával is gazdagodott.
Gratulálunk!
Kalina Borbála 3.a

Csengőszó

Mini City

A Mini City az egyik legjobban sikerült osztálykirándulásunk volt. Vonattal utaztunk Budapestre.
A bejáratnál egy hatalmas
óra látható, melyet érdekes
színű lézer világít meg. Sok
foglalkozást lehet kipróbálni,
amiért pontot kapsz a munkakönyvedbe. Az első egy
hipermarket, melyben eladó
vagy vásárló lehetsz. Azután
virágos üzletben csodaszép
virágcsokrokat készíthetsz.
Bankár is lehetsz, és egy
festőműhelyben azt festhetsz, amit akarsz. Ha szereted a zenét, akkor feltétlenül
próbáld ki a klipforgatást,
ahol énekelhetsz vagy táncolhatsz is a kiválasztott zenédre. Nekem ez volt a kedvencem. Én voltam az éne-

Kirándulás a tévészékházban
Márciusban a két hetedik
osztály Budapestre utazott,
hogy ellátogasson a Magyar
Televízióba. Kíváncsian vártuk, hogy milyen lesz a tévé
épülete és a stúdiók belülről.
Odaérkezésünk után egy
néni fogadott bennünket, aki
ismertette, hogy miről lesz
szó a mai napon. Elmesélte a
filmezés történetét a kezdettől a mai napig. Ezután két
csoportra osztottak bennünket.
Az egyik csoport egy stúdióban vezethetett Híradót,

majd időjárás-jelentést. Voltak, akik operatőrök, kép- és
hangmérnökök, voltak, akik
vendégek lettek. A Híradó
stúdiójában az asztal közepén egy hatalmas földgömb
állt. Ott súgógép segíti az
igazi bemondókat. A stúdióban a háttér kék színű volt.
Aki közülünk az időjárás jelentést mondta, ott talált ki
valamit. Akik igazából elmondják
az
időjárásjelentést, azoknak előre meg
kell tanulni a szöveget. A
nézők már a képpel illuszt-

rált előrejelzést láthatják. A
másik csoport eközben megnézhette a nagy stúdiót,
ahonnan hétköznap a „Ma
reggel” című reggeli műsort
adják. Ezután megmutatták
nekünk a jelmeztárat is. Egy
idő után a két csoport helyet
cserélt.
A program végén beültünk
mindannyian a vetítőterembe, és megnézhettünk egy
kisfilmet a tévészékházról.

Jezsek Zamira 7.a

kes, és a barátnőim a táncosokat alakították. Akik bátortalanok, azok a nézőközönség szerepét játszhatják. Egy
másik munkahelyen a Tények stúdiójába kerülhetsz.
Itt a feladatod a hírek felolvasása. A helyiség az igazi TV
-stúdióra hasonlít, van benne mikrofon és kamera is.
Ha ügyes vagy, akkor ajándékot kapsz! A sok munka után
a McDonaldsban pihentünk
és ebédeltünk. Szinte mindenki Happy Meal menüt
evett, mert ehhez játék járt.
Én nagyon élveztem ezt a
kirándulást és ajánlom mindenkinek a Mini City meglátogatását.
Sipőcz Melinda 4. b
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Március 15.
Idén a negyedik osztályosok
készültek a Zrínyi iskola ünnepi előadására. Kokárdát
tűztünk és ünneplő ruhát
öltöttünk a megemlékezés
hangulatának megfelelően.
A közönség soraiban alsó
tagozatos iskolatársaink és
az iskola tanárai, tanítói ültek.
Mindenki játszott a darabban. Akinek nem jutott szerep, az a tömeget jelenítette
meg. Én személy szerint Vasvári Pál voltam. Plakátokat is
készítettünk a forradalmi

hősök képeivel. Az előadást
megelőző napokban sokat
próbáltunk, és ebben a legnagyobb segítségünkre az
osztályfőnökeink voltak. Bevallom, kicsit izgultam, pedig
nem vagyok az a lámpalázas
fajta, de azért ilyen egyszer,
legfeljebb kétszer történik az
ember életében!
Befejezésül annyit, hogy
hatalmas sikert arattunk. Az
igazgató bácsit idézem: „ A
miniszter is megnyalta volna
a tíz ujját.”
Kun Tóbiás 4.b

Országos elődöntő
Iskolánk történetében először sikerült eljutnunk a játékos sportvetélkedő országos
elődöntőjére.
Ezt megelőzően 2011. dec. 7
-én Tatán, a Vaszary János
Általános Iskolában harcoltuk ki a továbbjutást: a Diákolimpia megyei döntőjén a
DOKI csapata 2. helyezést
ért el.
Ezután még egy lelkes felkészülési időszak következett,
ami után elérkezett a várva
várt nap: 2012. febr. 26-án
az országos eldöntőn 6. helyezést értünk el!
Megköszönöm a színvonalas
versenyzést csapattársaimnak: (Barna Gergő 4.o., Berkeszi Zsombor 2.o., Bodnár

Nikolett 4.o. – ők az országos
döntőn betegség miatt nem
vehettek részt) Bula Bianka
Blanka 2.o., Csapó Sára 3.o.,
Cserván Milán 2.o., Dékay
Gergő 3.o,
Éder Petra
2.o.,Erdélyi
Máté
3.o.,
Hendrich Ádám 3.o., Imrei
Nóra 4.o., Müller Martin
4.o., Novák Boglárka 4.o.,
Ódor Gábor 4.o., Pap Vanessza Melani 3.o., Raczkó
Dávid Attila 2.o., Soós Zorka
2.o. és Zibák Fanni 3.o. tanulóknak, valamint felkészítő
tanárunknak: Stefaneczné
Kárpáti Erzsébetnek.

Bula Bianka Blanka 3.b

Kazári kirándulás
Májusban a Zrínyi iskola 4. b
osztályos tanulói háromnapos kirándulásra indulnak
Nógrád megyébe. Úticélunk
a Palócföld gyöngyszemeként ismert Kazár.
Kazár egyik legszebb természeti érdekessége a falu határában található a 20 millió
éves riolittufa erózió, amit
pénteken délután a Kazáron
tanuló negyedikes gyerekekkel együtt fogunk megtekinteni. A faluban nagy figyelmet fordítanak a hagyományőrzésre. Eredeti állapotban láthatóak a palóckontyos parasztházak. A
Tájház és a Kézműves ház a
népi mesterségek színhelye.
Itt kerül majd sor a kézműves foglakozásra is, ahol
malomkalácsot fogunk sütni,
és megismerkedünk a régi
népi életmód jellemzőivel. A
Palóc Galériában a palóc
kultúra talált otthonra. A
falu bányász múltjának állítottak emléket a Bányászházban. A több mint 1000
darabból álló mackó- és babagyűjtemény a Mackó Kuckóban kapott helyet. A Gyűjtemények Házában megnézzük a vasaló- és öntvénygyűjteményt, a falvédő kiállí-

tást, valamint a gyufacímke
és hamutartó gyűjteményt
is. A Római Katolikus Templom plébániáján meglátogatjuk Szabó István Emlékszobáját, aki Kazáron élő és

dolgozó tudós-pap, műfordító volt. Ő fordította először
magyarra Homérosz Iliász és
Odüsszeia című eposzát.
Délután a faluban élő nénik
palóc műsorral és süteménnyel fognak kedveskedni nekünk. Az este igazán
rendhagyó lesz, bográcsban
fogjuk megfőzni közösen a
vacsorát.
Vasárnap Salgótarjánon átutazva megnézzük a Bányászati Múzeumot, melynek
érdekessége, hogy ez volt
hazánk első földalatti bányászati kiállítása. Utolsó állomásunk a gyönyörű kilátással rendelkező Salgó vára
lesz.
Demeter Kata 4. b
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Kézilabda
Márciusban fejeződött be a Győri Audi
ETO KC által kiírt Utánpótlás Kézilabda
Bajnokság. Iskolánk ( DOKI ) csapatai
több korosztályban is versenyeztek a
szeptember óta minden hónapban
megrendezett versenynapokon. A márciusi eredményhirdetésen a következő
helyezéseket érték el a lányok :
U9
3. hely edző : Vig Attila
U10 5. hely edző : Vig Attila
U12 6. hely edző : Pinczés Tímea
U14 2. hely edző : Körmöczi Renáta
Az U14-es dorogi kézilabdacsapat az
Erima kupa régió döntőjéről az országos elődöntőbe került. Az elődöntőt
március 25-én Marcaliban rendezték
meg. Csapatunk a 4. helyet szerezte
meg a hazai csapat, a Dunaújvárosi
Sportiskola, valamint a Szeged csapatai
mögött, így nem jutott az országos
döntőbe.

Az U13-as kézilabdacsapat április 7-én
igyekezett megszerezni az országos
döntőbe jutás lehetőségét. Az országos
elődöntőre Dorogon a Városi Sportcsarnokban került sor. Az első mérkőzésen a lányok kissé álmosan játszottak, így a székesfehérvári csapat szerezte meg a győzelmet. A második mérkőzésen a szegedi lányokkal vették fel a
harcot a dorogiak. Ezen a meccsen a
dorogi lányok megmutatták, hogy jól
tudnak kézilabdázni. Egy nagyon jó

játékkal, kiváló küzdeni akarással maradtak alul egyetlen egy góllal. Az utolsó játék tétje a bronzérem megszerzése
volt, amit az eredményhirdetés során a
lányok megérdemelten vehettek át, de
sajnos az országos döntőbe jutás nem
sikerült.

U8-as szivacs kézilabda csapataink az
Erima kupa megyei döntőjén szerepeltek Tatán, március 29-én. Mindkét csapatunk továbbjutott a régió döntőbe,
ami Győrben kerül megrendezésre április 20-án.
Április első napjaiban rendezték meg
Győrben
a
XXVII.
Nemzetközi
Marcalvárosi Balázs Kupát, KözépEurópa legnagyobb fedett pályás utánpótlás kézilabdatornáját, amelyen a
2002-es születésű lányok képviselték
városunkat. Ebben a korosztályban 10
csapat versenyzett az érmekért. A dorogi lányok igen jól vették az akadályokat a csoportmérkőzések során, hiszen
a négy mérkőzésükből csak egyszer
kaptak ki, így másodikként a felső ágon
várhatták a folytatást. Két mérkőzés
várt még a lányokra. A Veszprém ellen
sajnos vereséget szenvedtek 12 : 7
arányban, de ezután a hazai Gárdonyi
csapatot 15 : 4 arányban nagyon jó
játékkal legyőzték. Ez a bronzérmet
jelentette a lányok számára a Szombathely és Veszprém csapata mögött.

A Budapesten megrendezett I.
Nyílt KEMPO Magyar Bajnokságon Lakatos Viktor, a Petőfi
iskola 8.a osztályos tanulója I.
helyezést ért el. A Békéscsabán megrendezett KICK-BOX
Diákolimpián Vígváry Viktor, a
Petőfi iskola 5.b osztályos tanulója III. helyezést ért el.
Süttőné Szabó Ildikó

Az U11-U12-es korosztályban ebben a
tanévben is szorgosan edzettek és játszották a mérkőzéseiket az 56.osztályos lányok. Szeptember 11-én
Dorogon, a Buzási József Emléktornán
arattak magabiztos győzelmet a lányok.
Majd elkezdődött az Audi ETO KC Nyílt
Bajnoksága szeptember 17-én Győrben. A mi korcsoportunkban 12 csapat
részvételével zajlott a bajnokság. A
felsőág nagyon szoros, színvonalas
mérkőzéseket vívott minden hónapban. Az utolsó mérkőzésünket március
10-én Veszprém csapatával játszottuk.
Sajnos kikaptunk és így csak a 6. helyen
zártuk a bajnokságot, míg ők ezzel a
győzelmükkel lettek a harmadikok.
Decemberben megkezdődtek az Erima
Gyermekbajnokság megyei fordulói is.
Az ötödikesek (U11) és a hatodikosok
(U12) is továbbjutottak a régió döntőkre. Mindkét korosztályban a 4. helyen
végeztünk.

Január 13-án Tatabányán 2. helyen
végeztünk a nemzetközi Interball kupán. Részt vettünk január végén a Főnix kupán Debrecenben. A III. korcsoportos diákolimpiai küzdelmek várnak
még ránk ebben a tanévben.
Körmöczi Renáta
Pinczés Tímea
Vig Attila
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