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A téli szünetben sem állt meg a
„kézilabdás élet”. A két ünnep
között rendezték meg Budapesten a Vasas Sportcsarnokban a régiós válogatottak tornáját. A háromnapos rendezvényen a Győr-MosonSopron, Fejér és Komárom-Esztergom megyét
összefogó Tóth László
régió
válogatottjába
meghívást kapott iskolánk két sportolója is.
Imrei Réka és Vig Sára,
komolyan véve a megtisztelő
lehetőséget,
lelkes játékkal és gólokkal járult hozzá a csapat
eredményes szerepléséhez. Gratulálunk! Csak így tovább!
Január 11-én és 12-én rendezték meg Tatabányán az
Interball kézilabdatornát. Négy korosztálynak
írták ki a mérkőzéseket.
A dorogi lányok U9, U10
és U12-es csapattal vettek részt a megmérettetésen. A legkisebbek
lelkes játékkal, de helyenként sok hibával
játszották mérkőzéseiket, így a 4. helyen végeztek. A legügyesebbek
a győri Toldi DSE csapata
elleni meccsen voltak,
mindössze két góllal maradtak
alul. Bízunk benne, hogy a kitartó és lelkiismeretes készülés
eredményeképpen egyre szebb
sikereket fognak elérni.
A negyedikes csapat a jól sikerült őszi szombathelyi torna
után Tatabányán is bizonyított.

A lányok kiegyensúlyozott,
egyre javuló játékkal minden
ellenfelüket térdre kényszerítették, így megérdemelten
hozták el az első helyezettnek
járó kupát. A tatai Kőkúti-iskola

és a tatabányai Dózsa sportiskolásai ellen meggyőző fölénynyel nyertek. A döntőnek számító győri Toldi DSE elleni mér-

kőzés volt a legizgalmasabb, de
az Audi ETO utánpótlás csapatát is sikerült négy góllal legyőzni.
Külön öröm volt, hogy az eredményhirdetésnél a mezőny
legjobb játékosa díjat Bodnár
Nikolett, a gólkirálynői címet

pedig Imrei Nóra kapta.
Az U12-es korcsoportban a
dorogi lányokon kívül a tatai
Kőkúti Általános Iskola, Csákvár
és a tatabányai Dózsa DSE csapatai versengtek a kupáért és a
különdíjakért. A dorogi lányok első
meccsüket a hazai
csapattal játszották.
A rendkívül szoros,
magas színvonalú,
sportszerű találkozó
szünetéig a mieink
vezettek, de sajnos a
második félidő elején nem tudták kihasználni az emberelőnyt, és sorra kapták a gólokat. Döntetlen körüli
állás jellemezte a mérkőzést,
de a végére két góllal jobbnak
bizonyult az ellenfél. A második
mérkőzésüket Csákvár csapata ellen
vívták. Végig vezettek, de az első
meccs nagy küzdelme itt mutatkozott
meg. Kicsit fáradtan
mozogtak, sok volt a
pontatlan
kapura
lövés, de győztek. A
harmadik mérkőzésük a tataiak ellen
felszabadult, pontos
játékkal, magabiztos
győzelemmel zárult.
Az Interball kupán a 2. helyezést érték el. A kupa legjobb
játékosa is dorogi lett: Forgács
Klaudia.
Gratulálunk!
Pinczés Tímea
Vig Attila

EÖTVÖS
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Kiállítás-megnyitó

Egy nagyon érdekes, gyerekbarát kiállítás nyílt november 20-án az Eötvös Galériában.
Furlán Ildikó báb- és díszlettervező, képzőművész kiállításának megnyitója iskolánk
tanulója, Kisszölgyémi Áron
trombitajátékával
kezdődött. Zongorán kísérte Málnai József tanár úr. A művésznő munkásságát Kovács
Lajos Príma díjas író, címzetes igazgató mutatta be.
Furlán Ildikó dolgozott az
Idea Iparművészeti Vállalatnál, majd a Vaja Porcelánrestaurátor Műhelyben, az

Aladdin Filmstúdiónál bábés díszlettervezőként. Csukás István Süni és barátai
című televíziós mesesorozatának bábjait és díszleteit
tervezte és kivitelezte. Ildikó
készítette a Dorog - Wendlingen testvérvárosi, valamint a Dorog város díszpolgára cím díszmappáját is.
A kiállításon megcsodálhattuk ezeket a kreatív bábokat, illetve a művésznő képeit is.

Pinczés Tímea

Az Eötvös Alkotókör sikerei
Az oroszlányi Hébé Tánc,Képző– és Színművészeti
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény ismét meghirdette megyei rajzpályázatát,
ahol a szakköröseink a következő eredményeket érték
el. Korcsoportjában Raffai
Klaudia (5.osztály), Borsos
Laura (6.osztály) és Ignéczi
Boglárka (8.osztály) 1. helyezést ért el. Megosztva 2.
helyezett lett Gazda Nikolett és Balogh Rebeka
(6.osztály), valamint Vázsonyi Éva Zsófia (8.osztály).
Nagy Klaudia a nyolcadikos
korcsoportban 3. díjat nyert.
Ugyancsak
decemberben
volt a díjátadása a Talentum
Magyar–Angol Kéttannyelvű
Művészeti Szakiskola megyei
rajzpályázatának. A pályázat
témája: „A madár” volt.
Díjazottaink: Gazda Nikolett

(különdíj), Kara Noémi (3.
helyezés), Bartl Eszter (3.
helyezés), Molnár Zsanett
(2.helyezés), Raffai Klaudia:
(1. helyezés).
Szintén decemberben hirdette meg a Harmónium
Egyesület Aprólépés Csapata
Zöld ünnep Országos Rajzpályázatát, melynek mottója
Tegyél Te is egy apró lépést
a környezetért! Volt diákunk
Oláh Renáta, akik ebben a
tanévben is rendszeresen
visszajár az Alkotókörbe,
kategóriájában első díját
nyert. A pályázat díjkiosztójára az Aprólépés program
záró rendezvényének keretében Győrben, a Kazinczy
Ferenc Gimnáziumban kerül
sor 2013.január 18-án. Gratulálunk szakköröseinknek
sikereikhez.
Kolonics Péter

Csengőszó

Tolerancia Nap és rajzpályázat
2012. november 16-án a
Syma Csarnokban került
megrendezésre a Tolerancia
Nemzetközi Napjának magyarországi rendezvénye. A
program célja, hogy felhívja
a fiatalok figyelmét a fogyatékos emberek, az etnikai
megkülönböztetés, valamint
a generációk közti szolidaritás témájára.
Ennek jegyében hirdették
meg az országos rajz- és
fotó pályázatot általános és
középiskolások
számára,
amelynek díjátadása e rendezvény keretében került
megrendezésre. A 10 díjazott munka közül hármat az
Eötvös Alkotókör diákjai
készítették. Egyikük, Balogh
Rebeka 6 osztályos tanuló
így írt élményeiről:
„Nemrégiben kaptuk a hírt,
hogy díjazottak lettünk társaimmal a Találkozó pont
program országos rajzpályázatán. November 16-án pénteken utaztunk fel Gazda
Nikivel Budapestre a Syma
csarnokba. Délelőtt fél tízkor
kezdődtek a programok.
Először kézműves foglalkozásokon vettünk részt, például kipróbálhattuk hogyan

kell „düdüt” készíteni (ez
egy ősi hangszer). Ezután
„élő könyvtárban” vettünk
részt, ahol fogyatékos és
idős emberekkel tudtunk
beszélgetni. Koncertek is
voltak, többek között fellépett Krizbai Teca. Ezután
elérkezett a várva-várt pillanat, elkezdődött a díjátadás!

Gazda Nikolett és Oláh Renáta 4. díjban részesültek,
én 2. helyezett lettem.
Nagyon örültünk, hogy részesei lehettünk ennek rendezvénynek! Köszönjük Kolonics Péter bácsinak a segítségét, mert mindez nélküle
nem jöhetett volna létre!”
Balogh Rebeka 6.b

Színre lépünk
Iskolánkban „Színre lépünk”
címmel vártuk a nagycsoportos óvodásokat, hogy barátkozzanak az iskolával.

Az idei - második foglalkozás
- a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódott. A 4. c osztályosok rövid betlehemes
játéka után találós kérdések

tették vidámmá a gyereksereget. Beszélgettünk az ünnepről, majd közös éneklés
következett. Egy kedves
mese után nagy sürgésforgással kézműves foglalkozásba kezdtünk. Kifestettük
a gipsz karácsonyfa díszeket,
színes szalagokkal díszítettük a papírfenyőket. Kicsik
és nagyok örömmel készültek a karácsonyra.
Móni néni, Gabi néni és Julika néni lelkes, érdeklődő
leendő elsőssel ismerkedett
meg.
Hauszler Károlyné

EÖTVÖS

Csengőszó

Nálunk járt a Mikulás

December 6-án mindenki
izgatottan jött iskolába. Amikor beléptünk, a portás Misi
bácsi Mikulás ruhában várt
bennünket.
Délelőtt egyszer csak csilingelést hallottunk, utána kopogtak és belépett a Mikulás. Mondtunk neki egy verset, aminek nagyon örült.
Felolvasta a neveket, aztán
elmondta, hogy ki milyen
volt a tanév során, kinek kell

még javítania. Szerencsére a
krampuszoknak senkit sem
kellett elvinniük. Végül mindenki kapott egy óriási
csokimikulást
ajándékba,
amit ebéd után jóízűen meg
is ettünk.
Délután osztálybulit tartottunk, ahol sokat táncoltunk.
Nagyon jól éreztük magunkat!

DÖK-nap a karácsony jegyében
2012. december 15-én
rendeztük meg a hagyományos diákönkormányzati napokat. A karácsony jegyében
A korábbi évekhez hasonlóan a programok
többségét
kézművesfoglalkozások adták.
A gyerekek ötletes ajándéktárgyakkal lephették meg
szeretteiket. Az iskolai forgatagban szinte mindenki kedvet kapott arra, hogy legalább egy teremben próbára
tegye kézügyességét. Ter-

házban került sor az eredményhirdetésre, ahol Szívós
Brigitta és Szvoboda Hanna
verset mondtak. Itt tudtuk
meg, hogy csapatunk az előkelő első helyen végzett.
Köszönjük a segítséget felkészítő tanárainknak, Nelli
néninek és Márti néninek a
többi csapattag - Borsos
Laura, Gazda Nikolett,
Szeibert Viktória - nevében
is.
Szvoboda Hanna
Szívós Brigitta
Valek Bence 7.b

mészetesen voltak olyanok
is, akiknek a két-három óra
is kevésnek bizonyult. A karácsonyi hangulatot csak
fokozta a háztartástanteremből kiszivárgó mézeskalács illat. Azoknak, akiknek
ez sem volt elég, a
karácsonyi karaokén
tehették
próbára
énektudásukat.
Reméljük mindenki jól
érezte magát. Találkozunk a húsvéti rendezvényünkön.
Balogh Balázs

3.b osztályosok

Német helytörténeti vetélkedő

2012. november 29-én a
Petőfi-iskolában rendezték
meg a német helytörténeti
vetélkedőt.
Előzetes feladatként a dorogi népszokásokból kellett
dolgozatot írni. Amíg mi
ezzel foglalkoztunk, a hatodikosok a tájházat látogatták
meg, ahol Melinda néni mindent megmutatott nekik. A
vetélkedőre sokat gyakoroltunk, melynek meg is lett az
eredménye.
Luca-napon a művelődési
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Karácsonyi ünnepség
Idén nagy izgalommal vártuk
a karácsonyt, mivel a mi
feladatunk volt az iskolai
ünnepély megrendezése.
Kitartóan gyakoroltunk, próbáltunk tanítóink segítségével, hogy a nagy napon minél eredményesebben szerepelhessünk.
Örültünk,
hogy idős vendégeinket is
megajándékozhattuk műsorunkkal, cserébe ők is készítettek nekünk meglepetést.

Az iskola nagyközönsége
előtt volt igazán teljes a siker. Jeleneteinket tánc, zene, képek és az énekkar is
színesítette. Jó érzés volt a
végén a tapsot és Attila bácsi elismerő szavait hallgatni. Reméljük, ezzel a jó hangulatú műsorral sikerült
mindnyájunkat ráhangolni
karácsony ünnepére. Köszönet felkészítő tanítóinknak!
2. osztályosok

PETŐFI
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Ismét bábverseny
2012. november 27-én került sor a XV. "Úton-útfélen"
elnevezésű Országos Közlekedés-biztonsági
Bábversenyre. Pinokkió bábcsoportunk már 9. alkalommal vett
részt a vetélkedőn! Szereplőink: Botzheim-Gregor Zalán,
Holop Beáta, Lajos Nikolett,
Mielec Attila, Molnár Bence,
Patkó Bálint, Török Klaudia
Mónika. (4. a osztály)
Előadott darabunk címe:
Álmodj velem! Bence álmában felelevenednek a legfontosabb közlekedési szabályok. Hogy ez hatásos legyen,
ebben segít a Mikulás, és két
inasa Kele és Kótya is. A hiá-

nyosságok
pótlásában
Stipistopi néninek is fontos
szerepe van.
Mire az ébredést jelző óra
csörgését halljuk, a verses,
dalos darab segítségével
Bence alaposan felkészült a
következő napi közlekedési
vetélkedőre.
A sikeres szereplésen felbuzdulva, úgy döntöttünk, hogy
darabunkat
decemberben
előadjuk iskolánk elsős tanulóinak, testvérosztályunknak
(8. a), valamint a Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda
óvodásainak is.
Putz Józsefné
a darab írója, betanítója

Csengőszó

Egészségnap
November 28-án egészségnap volt az iskolában Reni
néni vezetésével. Beszélgettünk az egészségről és az
egészséges táplálkozásról.
Felépítettük az egészségpiramist, majd megnéztünk
egy kisfilmet arról, hogy
hogyan kell megfelelően táplálkozni.
Ezután az egyik
teremben
nekikezdtünk az ételek
készítésének. Készítettünk salátát
gyümölcsből
és
zöldségből is. Nagyon
élveztük,
hogy kis kukták lehettünk!
A másik teremben is komoly
munka folyt: papírból elkészítettük az egészségpiramist, egy hatalmas gyümölcstálat valamint a helyes
táplálkozás
legfontosabb
szabályait. Amikor elkészültünk, megvendégeltük a
társainkat az elkészült salátákkal és a Pur-Pur kenyérrel.

Mindenkinek nagyon ízlettek a saláták, és természetesen minden elfogyott.
Az Életfa Program képviselői, Tündi néni és Kinga néni
egészséges fűszerekkel és
italokkal ismertettek meg
bennünket.

Ezúton szeretnénk megköszönni Tresz Sándor, Honvéd Tímea és Pétervári Henrietta, valamint a Finompék
sütödének a rendezvény
szponzorálását.
Szerintem nagyon fontos
dolog az egészséges életmód, remélem máskor is
lesz ilyen délután.
Forgács Klaudia 6.a

Sportvetélkedő
Katalin bál
Idén is megrendeztük a hagyományos petőfis Katalin
bált. Mint minden évben,
most is a két 8. osztály gondoskodott az enni- és inniva-

viccsel vagy más munkával a
bál sikeréhez. Egyik délután
mi is összejöttünk iskolánk
műhelyében, hogy süteményeket készítsünk. Gyúrtunk,
formáztunk,
díszítettünk,
persze közben azért kóstolgattunk is.
A bálban nagyon jó hangulat
volt, jókat táncoltunk csak
sajnos hamar eltelt az idő, és
véget kellett vetni a mulatozásnak.
Februárig, a farsangig még
lóról, és a büfé bevétele az sokat kell várnunk, de remélosztályunk kasszáját gazdagí- jük az a bál is ilyen sikeres
totta. Már hetekkel előtte lesz, mint a Katalin bál.
megkezdtük a szervezést.
Jakab Zsuzsanna,
Sok szülő járult hozzá süteKatona Barbara,
ménnyel, üdítővel, szendSzegvári Eszter 8.b

November 8-án, Dorogon a
Városi
Sportcsarnokban
került megrendezésre a
játékos sportvetélkedő körzeti döntője. A versenyen öt
iskola csapata képviselte
magát: Dorog Zrínyi, Dorog
Eötvös, Dorog Petőfi, Sárisáp és Annavölgy. A csapatok kiválóan felkészültek a
váltóverseny feladataiból,

így egy igen izgalmas versenyt láthattak a nézők,
szurkolók. A petőfis gyerekeket dicséret illeti, hiszen
megfelelő hozzáállással és
küzdeni akarással versenyeztek. Néhány ponttal
maradtak le a dobogó legfelső fokáról. Gratulálunk!
Györgyné Körmöczi Renáta

PETŐFI
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Óvodások az iskolában
2012. november 20-án 9 tanévben iskolába kerülő
órakor az első osztályokban gyermekei is bebizonyították
megkétszereződött a gyer- rátermettségüket.
A közös verselés,
dalolás,
érdekes
anyanyelvi- és számfeladatok megtették
hatásukat!
Hogy szeptemberig
gyorsabban teljen az
idő, januárban a
leendő elsős tanító
nénik iskolanyitogamekek létszáma. A játékos tó kézműves foglalkozásra
tanórán, elsőseink mellett a hívják a gyermekeket és szüPetőfi Sándor Napközi Ott- leiket.
Putz Józsefné
honos Óvoda 2013-14-es
alsós mk. vezető
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Petőfis karácsony
A tanév utolsó napját minden évben közös műsorral
ünnepeljük a Petőfiben. A
készülődés persze már jóval
hamarabb elkezdődik a próbákkal. Ilyenkor igyekszünk
mindig az iskola tehetséges
gyerekeinek teret adni.

rab is. A meglepetés idén
sem maradt el, hiszen záró
számként a tanárok kórusa
lépett fel két karácsonyi
dallal. Az eredmény még
bennünket is meglepett: a
közönség szinte tombolt. A
gyerekek örültek, hogy ta-

Kicsik-nagyok egyaránt lehetőséget kapnak a szereplésre, és mindig törekszünk
arra, hogy a műsor változatos és szórakoztató legyen.
A tapsokból ítélve ez az idén
is sikerült. Voltak gyönyörű
versek, klasszikus betlehemes jelenet, szépen szóló
hangszerek és vidám színda-

náraikat is látják szerepelni,
mi pedig boldogok voltunk,
hogy a sok-sok gyakorlásnak
meglett az eredménye. Utána együtt néztünk meg egy
karácsonyi mozit, majd boldogan indult mindenki a
várva-várt téli szünetre.
Takács Edit
magyartanár

Adventi játszóház
Már hagyomány városunkban, hogy karácsony közeledtével a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és a NapÚt Alapítvány önkéntesei
adventi játszóházat szerveznek a környékbeli rászoruló
gyerekek számára. Idén is
közel száz kisgyerek készíthetett különféle ajándékokat, díszeket.
A játszóházban sok helyszínen zajlottak a foglalkozások. Mi az osztályfőnökünkkel, Ildi nénivel gyöngymikulást készítettünk, és érdekes
logikai játékokkal ismertettük meg a hozzánk látogató
gyerekeket.

Minden meghívott belépéskor tombolajegyet kapott. A
rendezvény végén a szervezők értékes nyereményeket
sorsoltak ki.

Nem csak ők, hanem mi is
nagyon jól éreztük magunkat.
Mogyorósi Dániel,
Erdélyi Tamás,
Péntek Roland,
Kajzinger Milán 8. o

Zumba a Petőfiben
mozogni a jó
hangulatú zenékre.
A koreográfiát
Nitti
Adrienn
zumba oktató
mutatta a gyerekeknek. KelleDecember 7-én zumbázni mes és vidám órát töltöttek
hívta a mozogni szerető lá- el a lányok egy kis mozgásnyokat a Petőfi iskola. A sal, tánccal.
Sport-csarnokban több mint
50 lány igyekezett egyszerre Györgyné Körmöczi Renáta

Karácsonyi képeslapok
Idén decemberben részt
vettem
a
KomáromEsztergom
megyei
„Karácsonyi képeslap” pályázaton.
Kapa Melinda tanár néni
irányításával a rajzszakkörön készítettem
el a
„művemet”. A betlehemi
jászolról rajzoltam és színes
ceruzával dolgoztam. December
elején nagy öröm
ért, mert személyes
meghívást
kaptam
Oroszlányba az ünnepélyes eredményhirdetésre.
Az
megye több isko-

lájának tanulóival együtt
izgatottan vártuk az értékelést. Boldogan vettem át az
első helyezésért járó oklevelet, és a rajzomból készült
képeslapokat.
Az iskolánkból még Jakab
Zsuzsanna 8. osztályos tanuló ért el harmadik helyezést.
Ráczki Melinda 3. b
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Klastrompusztai kirándulás
Egy szép őszi napon az osztályommal
(5. b) és Endre bácsival, az osztályfőnökünkkel Klastrompusztára mentünk
kirándulni.

A túrát néhány osztálytársunk és szüleik szervezték a legnagyobb titokban.
10 órakor találkoztunk az iskola mögötti parkolóban, és onnan indultunk
autókkal Kesztölcre. Gyerekek és felnőttek egyaránt jöttek.
A falutól gyalog tettük meg a 6, 5 km
hosszúságú utat. Végig sétáltunk a
hegy oldalán a turista úton, ami az
országos kék túra útvonala. Érdemes
volt ezt a hosszabb utat választani, és
nem a falun keresztül sétálni, mert így
gyönyörködhettünk a csodálatos kilá-

tásban, és sok érdekes növényt és
gombát figyelhettünk meg. Mikor végre elértük úti célunkat, a lányok ágakat
gyűjtöttek, az apukák és a fiúk tüzet
raktak. Ebédre virslit, kolbászt, és szalonnát sütöttünk. Jólesett az étel, mert
kifáradtunk a túrában. Ebéd után, akinek volt kedve, és még bírta energiával, felmehetett Endre bácsival a kolostor romokhoz. Ez a kolostor a pálos
rendé volt, amit Boldog Özséb alapított. A hátralévő időben fociztunk,
frizbiztünk, fogóztunk vagy csak egyszerűen beszélgettünk. Délután összepakoltunk, és elindultunk haza. Először
a turista útvonalon jöttünk lefelé, majd
a faluban folytatódott az utunk. Így
rövidebb ( 3,5 km), de kevésbé látványos volt az út.
Nagyon tetszett mindenkinek a kirándulás, és már nagyon várjuk a következő közös programot, ami korcsolyázás
lesz.
Demeter Kata
Csipke Ágnes 5. b

Csengőszó

Városi diákolimpiai
úszásdöntő
2012. november 19-én került megrendezésre az idei esztendő Esztergom
Körzeti úszóbajnoki versenye. A DOKI
I. II. III. korcsoportban versenyző tanulói – nem kis túlzással – kibérelték a
dobogót: 8db arany, 8 db ezüst és 2 db
bronzérem volt a jutalma befektetett
munkájuknak és lelkesedésüknek. Ezzel elnyerték Esztergom Körzet Úszóversenyének vándorkupáját. Valamennyi 1-3. helyen végzett versenyző
indulási jogot nyert a megyei döntőbe.
Dézsi Fábián 3.b

Kirándulás a Geodába
2012. december 4-én a 4.b osztály
Esztergomba a Geodába utazott.
A Geodában ásvány- és őslénykiállítást
csodálhattunk meg. Foglalkozásokon is
részt vehettünk, amelynek része a
régészkedés, az ékszerkészítés és az
aranymosás volt. Két csapatba osztottak minket. Átmentünk egy kis bányán,
abban titkos ajtók rejtőztek. Az első
szobában
bemutatták
a
Magyarosaurust. Megtudtuk, hogy
akár öt méter hosszú is lehet. Sok ér-

dekes ősi állattal ismerkedtünk meg.
Utána áttértünk az ásványokra. Már
tudjuk, hogy a Kalcit kialakulásához víz,
megfelelő hőmérséklet és sav szükséges, és azt is, hogy van olyan kő, ami
sötétben UV fénnyel megvilágítva színessé változik. Azután régészkedtünk;
régi maradványokat fordíthattunk ki a
föld mélyéről. Ékszerkészítéssel folytatódott a program. Kristályokból fülbevalót és karkötőt készíthettünk. Majd a
nap fénypontja az aranymosás volt.

„Aranyat” moshattunk és négy szimpatikus kristályt hazavihettünk, melyet a
mosás során gyűjtöttünk. A program
végén vásárolni is lehetett. Kedves
idegenvezetőink megmutattak mindent.
Nagyon sok jó élménnyel és tudással
gazdagodtunk! Ajánljuk minden érdeklődőnek!
Zsemlics Beatrix
vendégtanuló
Horváth Lilla
Pergel Fanni, 4. b

Csengőszó
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Vígszínházban jártunk
2012. november 12-én a 4.a osztály
tanulói a szülőkkel közösen indultak
színházlátogatásra a fővárosba. A Padlás című darabot néztük meg.
Már a színház épületének látványa
is felemelő érzés volt. Óriási ablakok, hatalmas csillárok, mindenütt
dísz, pompa, csillogás. Este 7 óra
előtt elfoglaltuk helyünket a nézőtéren, ami teljesen megtelt. Kialudtak a fények és elkezdődött az
előadás. Először csak a csillagos
eget láttuk és az éjszaka hangjait
hallottuk, majd feltűntek a darab
szereplői: Kölyök és a Hóhér, akik a
Császár új ruhája c. meséből voltak
ismerősök számunkra. Lámpás, a bányában felejtett törpe, Herceg, akinek
Csipkerózsikát kellett volna felébresz-

tenie álmából. A történet arról szólt, cselő történetet gyönyörű zenei betéhogy ezek a szellemek szeretnének a tek tették még érdekesebbé. A
Révész
segítségével
eljutni
az szilvásgombócról, a varázskönyvről
szóló dalt a közönségből is sokan
énekelték együtt a színészekkel. A
darab óriási sikert aratott. A nézők
hatalmas tapssal jutalmazták az
előadók játékát.
Mik jutnak eszembe, ha az előadásra gondolok? Bizalom, remény, szeretet, hit, varázslat, akció, humor,
az ismeretlen felfedezése, múlt,
jelen, jövő.
A színházlátogatás óta az osztály„emlékek” bolygójára, ahol minden ban már többször meghallgattuk a
lélekre emlékeznek. A Padláson renge- darab zenéjét, szívesen gondolunk
teg kaland, izgalmas rendőri akció vár vissza a felejthetetlen élményre. Ajánlrájuk, s a végén Rádiós és társai segít- juk mindenkinek, hogy nézze meg ezt a
ségével teljesül a kívánságuk. A lebilin- gyönyörű előadást.
Bali Rajmund 4.a

2012-es megyei diákolimpiai úszásdöntő Tatabányán
December 11-én az esztergomi városi
verseny dobogósai útra keltek Tatabánya irányába a 2012-es esztendő számukra legsikeresebb sporteredményei
felé. A szárazföldi és vizes bemelegítés
után szólították reménységeinket.
Gyors-, hát- és mellúszás, végén pedig
a váltók volt a lebonyolítási sorrend.
Tanulóink jól szelték a hullámokat;
néhányuknál egyértelmű volt, hogy
eredményhirdetéskor dobogóra fogják legszebb álmokat váltotta valóra: az I-II
szólítani őket. A végső éremosztás a -es korcsoportnál hétszer hangzott fel,

hogy DOKI-s diák lett a megye bajnoka.
Ők márciusban folytathatják az országos döntőben.
A „kisemberek” nagy napja lett ebből a
hideg, téli, decemberi keddből, dicsőséget hozva iskolájukra, büszkeséget
szüleiknek, nevelőiknek, és felejthetetlen emléket maguknak.
Versenyzőink névsora: Simonek Renáta, Böszörményi Boglárka, Dézsi Fábián, Dombrády Bence, Párma Botond,
Müller Martin.
Dézsi Fábián 3.b

Karácsonyi hangverseny a Szent József Plébániatemplomban
2012. december 16-án került megrendezésre a hagyományos karácsonyi
hangversenyünk. A kórusok éneke
mellett betlehemes játékot, zeneiskolai növendékek előadásait és szavala-

tot hallhatott a nagyszámú közönség.
Köszönet Kovácsné Fódi Krisztina tanárnőnek a szervezésért és a kórusok
felkészítéséért, Kovács Klára tanítónőnek a konferálásért és a felkészítő

munkájáért, valamint Balogh Mária és
Lőrinczné Csizmadia Katalin tanárnőknek a hangszeres közreműködésért, és
a zeneiskola tanárainak a felkészítő
munkáért.
Kovács Tamás 8.a
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A németországi
Fritz Walter Kupa

November 23-án, pénteken
hosszú buszozás után megérkeztünk a németországi szállásunkra. Még aznap este
finom vacsora várt minket.
Másnap meglátogattuk a
németországi futball központját. Hatalmas élményben volt részünk, mert élő-

ben láthattuk Frankfurtban a
Frankfurt - Kaiserslautern
mérkőzést. A szállásra menet
sokat beszélgettünk a meccsről. Vasárnap a csapattársaimmal végignéztük a szállodában a kupákat, az érmeket, az okleveleket, majd a
városnézést egybekötöttük
az ajándékvásárlással.
Izgatottan vártuk a hétfői
mérkőzéseket. A három
meccsünkből kettő döntetlenre végződött, egyet pedig
megnyertünk. Nagy örömünkre az eredményhirdetésen aranyérem került a
nyakunkba.
Fáradtan, de újabb élményekkel gazdagabban értünk
haza kedden a hajnali órákban.
Vass Richárd 6.a

Diákolimpia Játékos Sportversenyének megyei döntője

2012. 12. 19-én került megrendezésre Tatán, a Vaszary
János Általános Iskolában a
sportesemény, melyen a
DOKI csapata is versenyzett.
A rendezvényen a megye
legjobb csapatai vettek
részt. Diákjaink felkészülten
és nagyon szép teljesítménynyel a dobogó 2. helyén végeztek és ezüstéremmel
tértek haza. Versenyzőink:
Bali Rajmund, Bula Bianka

Blanka, Cserven Milán,
Dékay Gergő, Éder Petra,
Erdélyi Máté, Faragó Bálint,
Hendrich Dávid, Holyba
Tamás Pál, Kalina Borbála,
Kelenföldi Petra Mirjam,
Pap
Vanessza
Melani,
Pohner Zsolt, Raczkó Dávid
Attila, Reskó Vanessza, Sajtos Liliána, Soós Zorka, Tóth
Blanka.
Pap Vanessza Melani 4.b

Úszás Diákolimpia Körzeti Döntő
Esztergomban
Az úszás Diákolimpián Merész Bence 3.a osztályos
tanuló nagyon szép eredményeket ért el három úszásnemben is: 50 méter fiú
gyorsúszás 2. hely, 50 méter
fiú hátúszás 2. hely, 50 méter fiú mellúszás 1. hely.
Bence két versenyszámban,
az 50 méter gyors- és mellúszásban jutott tovább. A
Komárom-Esztergom megyei
döntő december 11-én Tata- Gratulálunk a szép teljesítbányán került megrendezés- ményhez!
re, ahol Bence a mellúszásGyörgyné Körmöczi Renáta
ban 4. helyezést ért el.

Győzelem a lábtenisz diákolimpia
elődöntőjében
2013. január 12-én Felcsúton rendezték meg a lábtenisz diákolimpia országos
elődöntőjét.
A versenyen iskolánk két
páros és két hármas csapattal vett részt. A sorsolás
szeszélye folytán már a csoportban összemérték erejüket iskolánk csapatai. A
Balogh Krisztián, Tóth Milán alkotta duó minimális
különbséggel győzte le a
Deák-Cheul Patrik, Szabó
Kornél párost. A középdöntőben a csoportgyőztes
párosunk váratlanul vereséget szenvedett. A nehezebb
ágra került csoportmásodik
csapat viszont végig magabiztosan menetelve szerezte meg az aranyérmet.

Hármas szakágban sem
találtak legyőzőre iskolánk
diákjai. Balogh Krisztián,
Tóth Milán, Szabó Kornél
és Deák-Cheul Patrik imponáló teljesítménnyel lett
aranyérmes. A hatodik osztályos Balogh Kevin, a negyedik osztályos Farkas
Bálint és Kapás Máté a csoportmérkőzésen kis híján
meglepetést okozott. Bátor
és nagyszerű játékukkal a
mezőny legfiatalabbjaiként
méltán vívták ki a közönség
szimpátiáját is. Természetesen mindkét szakágban a
kaposvári országos döntőbe
jutott iskolánk együttese.
Gratulálunk nekik!
Balogh Balázs
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