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A Zsolnai József tudománypedagógiai programjából kinőtt
vetélkedő 13. döntőjére került
sor 2013. május 13-án a Pannon Egyetem MFTK Neveléstudományi Intézet Értékközvetítő
és Képességfejlesztő Program
Országos Központjának védnökségében, a Zalabéri Általános Iskola és a Rózsakerti Demjén István Református Iskola
szervezésében. A dorogi tanulók minden idők legjobb eredményét elérve négy második és
két első helyezést értek el.

Dorog elpusztult, megrongáló- koordinátor és Szurdiné Szó
dott, átépített művészeti emlé- Anikó informatikus segítette.
keiről. Felkészítő: Kovács Lajos
és Molnár Klára.
Ember és társadalom műveltségi terület, kutatásmódszertan: 2. díjas Pusenyák Viktória,

2. díjas lett a DOKI Eötvös József Általános Iskola képviseletében Krempf István 7. osztályos tanuló „A fehér gólya helyzete Magyarországon, élet6. oszt. Ünnepek, szokások módja és vonulásának kutatáváltozása Dorogon. Felkészítő: sa” című előadásával.
Kovács Lajos, Pusenyákné Tavasz Tünde.
Ember és környezet - földünk
és környezetünk műveltségi
terület, kutatásmódszertan:
2. díjas Mohamed Samantha
Ember és társadalom művelt- Orsolya 4. oszt. Rosszalkodjunk
ségi terület, kutatásmódszertan: 1. díjas Pléli Csanád, 6.
oszt. Leányvár nyelvoktatási
Felkészítője volt Schieszler Anhelyzete a millennium idején.
na és Balogh Balázs.
Felkészítő: Kovács Lajos.
Nagy megtiszteltetés is érte a
Zrínyi iskolát, hiszen a tervezett
Országos Tudománynap programjában meghívást kapott
engedéllyel - színes kísérletek. Molnár Klára és Molnár Villő,
Felkészítő: Reményi Zsuzsanna akik az országban az egyik legés dr. Czigler Ildikó.
jobb felkészítő és legjobb előÉletvitel, gyakorlati ismeretek, adó kategóriájában szerepelismeretterjesztő: 2. díjas Vörös hetnek a rendezvényen. Ez
Attila 4. oszt. A halfogás tech- egyben a felkészítő számára a
nikáinak története. Felkészítő: „Mester és tanítványa díj” elMűvészetek műveltségi terület, Kalocsai Józsefné.
nyerésére ad esélyt.
kutatásmódszertan: 1. díjas A zrínyis tanulók felkészülését
Molnár Villő, 6. oszt. Katalógus Bulhardtné Hagelmayer Ágnes
Dankó József
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Találkoztunk Berg Judittal

Csengőszó

Szavalóverseny németül
Május 3-án immár második
alkalommal rendezték meg a
Német Nemzetiségi Emlékházban a német nyelvű szavalóversenyt.
Két kategóriában versenyeztek a diákok: a 3-5. osztályosok és a 6-8. osztályosok egy
kötelező és egy szabadon
választott verset mondtak
el. Végül a zsűri meghozta
döntését.

Március végén izgatottan
indultunk
Esztergomba,
hogy találkozzunk Berg Judittal, a Rumini című könyv
szerzőjével. Az író-olvasó
találkozóra a Dobó Katalin
Gimnázium
könyvtárában
került sor.
Az írónő elmesélte, hogy a
lánya ihlette a Rumini című
könyvet. Megosztotta velünk
azt a titkot is, hogy a kávétól
varázsereje lesz. Persze ezen

mi jót nevettünk. Megtanultuk tőle, hogyan lehet bővíteni egy mondatot úgy, hogy
izgalmas legyen.
Nagyon örülünk, hogy találkozhattunk egyik kedvenc
regényünk írójával. Köszönjük Móni néninek, hogy ennek a felejthetetlen élménynek a részesei lehettünk!
Endrédi Beatrix,
Zibák Fanni, Róth Edina,
Mihalovits Panka 4.a

I. Kategória
1. Bodnár Máté 5.b
2. Sztulik Debóra 5.b
3. Farkas Viktor 5.b
Németh Fanni 4.b
4. Kökény Melinda 5.b

II. Kategória
1. Valek Bence 7.b
2. Szvoboda Hanna 7.b
3. György Gábor 6.b
4. Szívós Brigitta 7.b

Tatabányai németverseny
Május 6-án 18. alkalommal
került sor a tatabányai németversenyre.
A megnyitó után megkaptuk
a feladatlapot, amely keresztrejtvénnyel és országismereti teszttel kezdődött,
ezután következett a szövegértés. Rövid szünet után
hozzáláttunk a fordításhoz.
Fáradtan és izgatottan jöt-

tünk haza. Az eredményt
csak két hét múlva tudtuk
meg.
Nagy
örömünkre
Szvoboda Hanna I. helyezést
ért el.
Köszönjük Márti néninek és
Nelli néninek a felkészítést!
Szívós Brigitta
Szvoboda Hanna
Valek Bence 7.b

Eötvös-napok
Az Eötvös-napok programso- A csütörtöki hivatalos megrozata a hagyományokhoz nyitón a Ciklon Sporttánc
híven a színjátszó szakkör Egyesület és a Mozdulat
Táncművészeti
Egyesület
eötvösös tanulóinak táncbemutatóit csodálhattuk meg.
Vig Attila köszöntő szavai
után számtalan érdekes
program várta a gyerekeket.
A bolhapiac, az udvaron felállított ügyességi és képességfejlesztő játékok, a főzőelőadásával kezdődött május verseny, az aszfaltrajzver14-én. A „színészpalánták” seny, a tűzzománc-készítés,
Nyizsnyánszkyné
Tavaszi a sportversenyek nagy népMargit vezetésével Nógrádi
Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában című darabját
mutatták be.
Az idén is hirdettünk rajzpályázatot, melynek témája
Weöres Sándor költő, író
születésének 100. évfordulójához kapcsolódott. Az alko- szerűségnek örvendtek a
tásokból szerdán nyílt kiállí- gyerekek körében. Délután
tás az Eötvös Galériában.
az Alma együttes szórakoz-

tatta az aulában összesereg- visegrádi várban” című nagylett lelkes közönséget.
szabású programnak lehettünk tanúi. A gyerekek várat
építettek kartondobozokból,
gyalogos bajvíváson próbálták ki ügyességüket, fegyvereket, zászlókat, cégéreket
készítettek, korabeli zenére
táncoltak, és megválasztották a legszebb királynőt és
A pénteki nap a tanár diák királyt.
focimeccsel kezdődött, és
tanulmányi
versenyekkel
folytatódott. A megye több
iskolájából is érkeztek versenyző diákok. Az alsósok
szavaló-, helyesíró- és matematikaversenyen, szövegelő
és könyvtárhasználati vetélkedőn, a felsősök vers- és
prózamondó, matematika-, Az idei Eötvös-napok idén is
történelem-, német és angol a zeneiskolás diákok hangnyelvi versenyeken mérhet- versenyével zárult.
ték össze tudásukat.
Schieszler Anna
Az alsó tagozatos nevelők
könyvtárostanár
szervezésében az „Élet a

EÖTVÖS

Csengőszó
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Ballag már a vén diák…
A 2012-13-as tanév végén az
iskolaújság utolsó számában
szeretettel köszöntjük végzős diákjainkat! Azokat, akik
ezt a hosszú időszakot maguk mögött hagyva, elköszönnek tőlünk, és reményekkel veszik az irányt a
középiskolai élet felé.
E sorok adta lehetőség
messze nem elég arra, hogy
kifejtsük a megvalósulás,

esetleg a kudarcok sorát, a
sok sikert és a néha nehezen
viselt vereségeket. De arra
mindenképpen elég, hogy
felhívjam a figyelmeteket a
visszatekintésre, a tapasztalatok átgondolására, az
adott és kapott szeretet fontosságára, a törődés és közös erőfeszítések lelket erősítő élményére. Arra, hogy
igazán teljes akkor lesz az

életetek, ha mindig többet
adtok, mint amennyit kaptok, ha mindig csak akkor
kértek, ha hozzá is járultok a
közös vállalásokhoz!
Arra pedig mindenképpen
elég ez a szűkös terjedelem,
hogy tolmácsoljam valamennyi kollégám jó kívánságát, szép és sikeres éveket,
évtizedeket kívánva Nektek!
Az eltervezett jövőtök ala-

8.a Osztályfőnök: Balázsi Miklósné
Csizmár Dominik
Dolinszki Réka
Ignéczi Boglárka
Illés Eszter
Juhász Norbert
Kanyó Kevin
Kara Bence
Lévai Fruzsina
Madarász Péter
Maklári Cintia

Nagy Rebeka
Nagy Tibor
Selmeczi Balázs
Szabó Colin
Szabó Míra
Szalai Dominik
Szivek Anna
Vázsonyi Zsófia
Vig Sára

8.b Osztályfőnök: Bartl Zoltán
Biró Loránd
Bodnár Zsolt
Gulyás Sára Fruzsina
Gulyás-Szabó Bernadett
György Mátyás
Heves Ramóna
Horváth Klaudia
Kabai Sándor
Kelenföldi Ádám
Kenyeres Ferenc
Kiss Zsófia
Kóté Kevin
Kovács Bertold

Kovács Péter
Lakházi Dávid
Mentés Norbert
Nagy Karina
Nagy Klaudia
Pintér Dzsenifer
Pölczman Máté
Rózsavölgyi Viktor
Szerencsés Richárd
Szivek Vanda
Tálas Zsombor
Tóth Nikolett
Wagner Tímea

8.c Osztályfőnök:
Vámosné Ambrus Aranka
Barina Dávid
Findt Richárd
Hável Alexandra
Herczeg Olivér
Hollósi Miklós
Horváth Katalin
Hunyadvári Beatrix

Janák Bernadett
Orgován Attila
Ott Dániel
Pákozdi Ferenc
Romfa Szabina
Szepesi Dániel

kuljon úgy, hogy annak Ti is
aktív részesei legyetek, ne
csak passzív nézői, és a most
még meg sem fogalmazott,
vagy titkon remélt vágyak is
valóra váljanak!
Sok erőt és kitartást kívánok
Nektek ehhez, az Eötvösiskola valamennyi nevelője
nevében!
Vig Attila

PETŐFI
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A nagy kirándulás
Osztályunk kirándulást szervezett Budapestre a Planetáriumba és az Elevenparkba.
Az első állomásunk a Planetárium volt. A Nap és családja című előadást néztük meg.

A Napocska bemutatta távoli
testvéreit a csillagokat, gyermekeit a bolygókat és unokáit a holdakat. Meteorokat
és üstökösöket is láthattunk.
Sőt! Egy látványos
holdra
szállásban,
majd a Földre való
visszatérésben vehettünk részt. Amikor elkezdődött a műsor,
akkor a fejünk fölé
varázsolták a csillagos
égboltot. Csodálatos
volt!
Az előadás után ismét buszra
szálltunk, áthaladtunk a Rákóczi hídon és hamarosan az
Elevenparkban voltunk. Míg
a lépcsőházban haladtunk
felfelé, elképzelni sem tudtuk, mennyi csoda vár még
ránk. Hatalmas nagy térben
csupa színes játék. Le kellett
venni a cipőket, mert csak

Csengőszó

Életfa Program

zokniban mehettünk be. Hol
a krokodil szájából lógtunk
ki, hol a vár csúszdáján suhantunk. A különböző lehetőségek között kis piros biciklikkel száguldoztunk. Zsetonért cserében vezethettünk
jogosítvány
nélkül, és ha olyan kedvünk támadt, hevederben, gumikötéllel felrepülhettünk kis híján az
égig. Félelmet nem
ismerve vágtunk neki a
kalandpályának - félúton megismerkedtünk
a félelemmel is – a bátrak
azonban végig értek. A falmászás után egy barlangi
túra már nem lesz akadály.
Több órányi játék után jól

esett felülni a buszra, és a
Rakpartról megcsodálni fővárosunk nevezetességeit.
Az idő gyönyörű volt. A Dunán nagy volt a hajóforgalom.
Fáradtan, de élményekkel
gazdagon értünk haza.
3. a osztály

Az Életfa Program gyerekeknek szóló egészségügyi versenyt hirdetett meg, melynek címe: HOGYAN ÉLJÜNK
EGÉSZSÉGESEN?
A címben megfogalmazott
kérdésre ugye mindenki
tudja a választ? Hát persze!
De vajon ennek megfelelően éljük a mindennapjainkat? A Petőfi iskola 15 kislánya erre a kérdésre kereste
a választ az év folyamán.
A versenyt 4 korcsoportban
hirdették meg: óvodások,
kisiskolások, felső tagozatosok, középiskolások. A versenyhez
szükséges
„tananyagot” hírlevél formájában küldték ki. A hírlevelek tartalmazták azokat a
hasznos
információkat,
amelyekből a döntő kérdéseit állították össze.
A döntőt április 20-án rendezték meg Budapesten.
Iskolánkat három felsős és
két alsós csapat képviselte.
A délelőtt folyamán kézműves foglalkozáson és tánc
programokon vehettek részt
a gyerekek. Ezután egészséges szendvicseket és almát
kaptak ebédre. Nem hiányozhatott az ebéd utáni
édesség sem : csoki szökőkútba mártott eper és banán volt a meglepetés. Egy
kis pihentető játék után
indulhatott a verseny. Elmé-

leti és gyakorlati feladatok
vártak a gyerekekre. A bemutatkozás után salátakészítés, egészség totó, vásárlás, mozgás és számos megoldandó kérdés és feladat
szórakoztatta a versenyzőket. Az alsósok versenyében
a második és harmadik helyet, míg a felsős korosztályban a második, harmadik és
negyedik helyet szerezték
meg tanulóink. De úgy gondolom ennek a napnak függetlenül a helyezésektől
- mindenki a nyertese. Hiszen a gyerekek nagyon jól
érezték magukat, egy kellemes napot tölthettek el a
Gyerekklubban, és hasznos
tudásra tettek szert az
egészséges életmóddal kapcsolatosan.
A versenyen résztvevő tanulók :
1. csapat: Bula Bianka, Csapó Sára, Hír Titanilla
2. csapat: Papp Réka, Yousif
Dzsamilla, Gyöngyös Adrienn
3. csapat: Forgács Klaudia,
Forgács Viktória, Kurali Andrea
4. csapat: Madarász Petra,
Szabó Melinda, Csonka
Martina
5. csapat: Kelenföldi Petra,
Horváth Enikő, Bujtor Fanni
Györgyné Körmöczi
Renáta

PETŐFI

Csengőszó
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Az izgalmas kirándulás
2013. május 22-én hűvös, de
napsütéses időben elindultunk Budapestre kirándulni.
Először a Pálvölgyi barlangot
tekintettük meg. Idegenvezetőnk sok érdekességet
mesélt a barlangról a közel
egy órás sétánk alatt. Megtudtuk, hogy ez Magyarország második leghosszabb

barlangja. 500 métert lehet
bebarangolni kiépített útvonalon. Magas, hasadékszerű
folyosók, néhol szűk járatok
között sétáltunk. Cseppkő
formájában megelevenedett
előttünk a mesevilág. Változatos, csillogó kalcitkristályokat és kagylólenyomatokat
csodálhattunk meg. Az egyik
„teremnél” egy
denevér repkedett a fejünk felett.
Vezetőnk
lekapcsolta a világítást, így néhány
másodpercig sötétségben álltunk.
Nagyon izgalmas
volt. A barlangban hideg van, a

hőmérséklet állandó, 10 0C. Egy kicsit fáztunk, de
hamar kimelegedtünk, mikor a 122
lépcsőn másztunk
felfelé. Mikor felértünk a szuszogástól nem jutottunk szóhoz.
Egy kis pihenő,
jégkrémezés után buszunk
elindult a Hajógyári-szigetre
a Csúszdaparkba. Nem hittünk a szemünknek, amikor
megpillantottuk az óriás,
szinte az égbe kapaszkodó
csillogó csúszdákat. Azt sem
tudtuk, hogy melyikhez szaladjunk. Aztán egymás után
mindegyiket
kipróbáltuk.

Ballagás 2013
8.a Osztályfőnök:
Pratz Attila
Alexa Patrik
Bártfai Bálint
Bíró Szabina Emese
Inkó Cintia
Kajzinger Milán
Konecsni Krisztián
Lusztig Krisztina
Mogyorósi Fruzsina
Papp Réka

Pákozdi András
Péntek László
Romháti Boglárka
Sándor Balázs
Simon Evelin
Tamási Dániel Tamás
Tarr Martin
Toma Balázs
Török Antónia Lívia

8.b Osztályfőnök:
dr. Nagyné Perjési Ildikó
Babics Dávid
Erdélyi Tamás Zsolt
Haász Dominika
Jakab Zsuzsanna
Juhász Zoltán
Katona Barbara
Kovács Viktor
Kőműves Cintia
Mátyás Rebeka
Mogyorósi Dániel

Nagy Péter
Németh Dorina
Olasz Noémi
Péntek Erik Roland
Rézműves Márk
Szarka Petra
SzegváriEszter
Tóth Zoltán
Vadlicsek Alexandra Ágnes

Fantasztikus élmény volt!
Sajnos az esőfelhők gyülekeztek, összeálltak, majd
hirtelen a nyakunkba zúdult
a zápor. Futottunk a buszhoz.
Ezt a kirándulást egyhamar
nem fogjuk elfelejteni. Szeretnénk, ha jövőre ismét ide
jönnénk…
3.a osztály

ZRÍNYI
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Versmondó verseny a
Gyerekkönyvtárban

Csengőszó

Toldi-előadás a József Attila
Művelődési Házban

szakmai zsűri értékelte. Korosztályonként értékelték a
tanulók teljesítményét. A zrínyis versenyzők közül helyezést értek el:
Arató Fanni, 3. hely
(1-2.o)
Szezech Hanna, 3.
hely (1-2.o)
Dobin Anett, 4. hely
Április 11-én a Költészet
Napja alkalmából rendezett
vetélkedőn nagy lelkesedéssel vettek részt tanulóink
városi és városkörnyéki iskolákból.
A Gyerekkönyvtár teljesen
megtelt a diákokkal, felkészítőikkel és érdeklődő szülőkkel.
Weöres Sándor versei szólaltak meg kötelező és szabadon választott kategóriában.
Az előadásokat háromtagú

(1-2.o)
Raczkó Dávid, 5. hely(3-4.o)
Csepi Csenge, 3.hely (3-4.o)
Pocsai Anna, 2.hely (3-4.o)
Antal Zsófia, 1.hely (7-8.o)
Gratulálunk a versenyzőknek
és felkészítőiknek: Molnár
Klára, Ligetvári Istvánné,
Priekop Ernőné, Kalocsai
Józsefné osztályfőnököknek,
Dankó József tanár úrnak!
Bulhardtné H. Ágnes
könyvtáros-tanító

Kölyökolvasók
Az Országos Kölyökolvasó
versenyen iskolánk két csapattal indult az idei tanévben.
A 2. b osztályos "Aranyhalak" és a 6. a osztályos
„Vízitündérek" csapata három "próbát" teljesített a
tanév folyamán, amely há- Horváth Milla, Molnár Villő,
Pusenyák Viktória,
rom könyv elolvasását, és
Kovács Ágnes
azzal kapcsolatos rajzos, rejtvényes feladatok megoldását
jelentette.
Tanulóink sikeresen teljesítették a feladatokat. Mindkét csapatunk 1. helyezett
lett.
Gratulálunk a versenyzőknek, és felkészítőjüknek,
Molnár Klára kolléganőnknek!
Szezech Hanna,
Kovács Lili, Sajtos Lina,
Zimmerer Blanka

Bulhardtné H. Ágnes
könyvtáros-tanító

Május 15-én került bemutatásra a 6.b osztályosok előadásában Arany János: Toldi
című műve.
A diákok és felkészítő tanáruk, Cziglényi Eszter tanárnő
hónapokon át izgatottan
készültek a bemutatóra.
Saját kezűleg készített jelmezek, díszletek színesítették a színpadképet. A gyerekek magabiztosan, pontos szövegtudással és
látható jókedvvel
„színészkedtek”.
A 45 perces darabot vastapssal
jutalmazta
a
közönség, mely-

nek soraiban szülők, tanárok
és iskolatársak mellett a
város közoktatási intézményei is képviseltették magukat
Kíváncsian várjuk a folytatást a következő tanévben,
és gratulálunk a résztvevőknek!
Bulhardtné H. Ágnes
könyvtáros-tanító

Kórusaink évzáró koncertje
2013. június 1-jén került sor
a Zrínyi Ilona Általános Iskola Kóruscsaládjának évzáró
koncertjére, melyet a dorogi
József Attila Művelődési
Házban tartottunk. A nagysikerű hangversenyen közreműködtek iskolánk hangszeres tanulói és az Erkel
Ferenc Zeneiskola Pachelbel
Vonószenekara.
Iskolánk kórusai az Éneklő
Ifjúság Versenyen az alábbi
eredményeket érték el:

Kicsinyek Kórusa:
Arany Diploma
Országos Dicsérő Oklevél
Kicsinyek Szivárvány Kórusa:
Arany Diploma
Cantilena Kórus:
Arany és Dicsérő Oklevél a
Musica picta c. mű előadásáért.
Gratulálunk!
Bulhardtné H. Ágnes
könyvtáros-tanító

ZRÍNYI
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Kézfogás koncert
Május 25-én a dorogi József
Attila Művelődési Házban
került sor egy határainkon
átívelő nagyszabású hangversenyre,
amely
a
„Kézfogás” nevet kapta.
Dorog, Esztergom, Nyergesújfalu, Párkány és Kéménd
zeneiskolásai immár második
alkalommal zenéltek együtt.
Műsorukat - a városlakók
legnagyobb
örömére
nemcsak Dorogon, hanem
mind a négy érintett településen bemutatták. A régiós
vonószenekar mellett fellé-

pett iskolánk Cantilenakórusa is Kovácsné Fódi
Krisztina vezetésével, valamint a táti III. Béla Általános
Iskola kórusa Prantnerné
Turi Mónika vezetésével.
A lelkes hallgatóság vastapssal jutalmazta a vonósok és
az éneklő diákok előadását.
A koncert nagy sikert aratott, kíváncsian várjuk a folytatást!
Bulhardtné
Hágelmayer Ágnes
könyvtáros-tanító

Ballagás 2013
8.a Felsős osztályfőnök: Dankóné Tamási Bernadett
Alsós osztályfőnök: Kalocsai Józsefné
Baráth Roxána
Barina Nóra
Bozsonyik Dániel Péter
Fekecs Eszter
Fekete Márton
Jezsek Zamira
Keller Fanni
Király Vanessza Viktória
Kletner Tímea
Kovács Krisztina
Kovács Péter
Kovács Tamás

Nagy Gergő
Pap Jeremi Dominik
Pidl Evelin Vanda
Rákó Kira
Rosz Gina
Süveges Zoltán
Szalzinger Kevin
Szili Dominik
Tittmann Gergő
Tóth Réka
Töreki Richárd

8.b Felsős osztályfőnökök:
Partosné Tóth-Major Krisztina, Palkóné Keszthelyi Klára
Alsós osztályfőnök: Reményi Zsuzsanna
Agyal Fanni
Antal Zsófia
Asztalos Petra
Bereczki Nóra
Bódis József László
Borbíró Balázy Gábor
Csontos Dávid
Dobai Nándor
Éberhardt Teréz
Kabai Lili
Kárász Dominika
Kimmel Máté

Kolompár Alexandra Éva
Legény Zsanett
Lovász Bence
Major Cintia
Máté Vivien
Pergel Márk
Schreck Zsanett
Szabó Cintia
Szederkényi Kinga Eszter
Szijártó Eliza
Tóth Imola
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Éremeső

2013. május 16-19-én ország
részvételével Szegeden rendezték meg a XIX. Kick-box
Világkupát. A népes nemzetközi mezőnyben nagyon sok
tehetséges versenyző mutatta meg tudását.
Az Esztergomi Kick-box SE

Országos döntőben a lányok

versenyzőjeként Olasz Attila
edző vezetésével két szabályrendszerben indultam.
Nehéz küzdelmek árán jutottam az első háromba, ahol a
lengyel és az ukrán ellenfeleimet technikai fölénnyel
vertem. Így a light-contact
szabályrendszerben a világkupa győztes címet, kicklight
szabályrendszerben
megvédtem a tavalyi világkupa győztes címemet. Május 25-én Békéscsabán rendezték meg a diákolimpiát,
ahol mindkét szabályrendszerben az 1. helyet vívtam
ki. Így két hét alatt négy kupát és négy aranyérmet
gyűjtöttem össze.
Vígváry Viktor 6.b

Amikor augusztusban más a
lábát lógatta a Palában vagy
a családdal nyaralt és élvezte a nyári szünidőt, mi már
keményen edzettünk. Futás,
futás, futás, néha egy kis
labdázás. Tudtuk, hogy
együtt, egy cél érdekében
dolgozunk. A cél az országos
döntő volt.
Teltek a hónapok, és egységben, együtt éltük át a kemény edzéseket, mérkőzéseket. Ebben az évben is egy
nagy kézilabdás család lettünk. A küzdő gyerekek, a
lelkes, odaadó szülők és mi:
fanatikus edzők. Nagyon
büszke vagyok a kézilabdás
lányokra, mert minden korcsoport maximálisan teljesített, és az országos elődön-

tőkben minden korosztályban büszkén képviseltük
Dorog városát. (Erima, Diákolimpia) Az ellenfeleink az
NBI-es csapatok utánpótlás
csapatai voltak. A hosszú
kézilabdás év végére feltettük az I-re a pontot. Ismét
bejutottunk a Diákolimpia
Országos döntőjébe a 7-8.
osztályos lányokkal! Összesen 8 általános iskola vesz
rész ezen a döntőn: június 79-ig, Győrben. Az egyik a
DOKI csapata. Az éves kemény, kitartó munkának
meg lett az eredménye.
Büszke vagyok az összes
kézilabdás lányra!
Pinczés Tímea
edző

Kézilabdás eredmények
1-2. osztály
- ERIMA Gyermekbajnokság
régiós döntő 4. helyezés
- Pünkösd-kupa, Kecel 3.
helyezés

- Interball- kupa, Tatabánya
1. hely
- ETO Nyílt Gyermekbajnokság 8. hely
- ETO Nyílt Gyermekbajnokság 3. hely

- III. kcs. Diákolimpia országos elődöntő: 3. hely
- ERIMA Gyermekbajnokság
országos elődöntő: 6. hely
- ETO Nyílt Gyermekbajnokság: 8. hely
- Komárom-Esztergom megye Utánpótlás Bajnokság:
3. hely

Győr: 6. hely
- IV. kcs. Diákolimpia országos elődöntő: 1. hely
- IV. kcs. Diákolimpia országos döntő (2013. jún.7-9.)
- ERIMA Gyermekbajnokság
országos elődöntő: 4. hely
- ETO Nyílt Gyermekbajnokság: 8. hely
- NBII Junior Bajnokság
(északi csoport) 2. hely
Pinczés Tímea, Vig Attila

3-4. osztály
- ERIMA Gyermekbajnokság
megyei 3. hely
- ERIMA Gyermekbajnokság
országos elődöntő 5. hely
- Balázs-kupa, Győr 2. hely

5-6. osztály
- Interball-kupa, Tatabánya
2. hely
- III. kcs. Diákolimpia megyei
döntő: 1. hely
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7-8. osztály
- Nemzetközi Balázs-kupa,

A DOROGI KÖZOKTATÁSI
INTÉZMÉNY
minden diákjának és tanárának
jó pihenést,
kellemes időtöltést kívánunk
a vakáció idejére!
Szerkesztőség

