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A könyv volt igazgatónknak,
Kovács Lajosnak az előző 22
kötet összeállítójának szerkesztésében jelent meg. Külön
fejezetben jelentek meg a
„Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája” című vetélkedő sorozat sikeres dolgozatai. Az idei év mutatói különösen kedvezőek voltak mind
mennyiségi, mind minőségi
szempontból. Az iskolánkban
elkészült 12 dolgozatból 11
kapott meghívást a regionális
döntőre, ebből öt került a döntőbe, ahol két első helyezést
(Molnár Villő, Pléli Csanád) és
három második helyezést
(Mohammed Samantha Orsolya, Pusenyák Viktória, Vörös
Attila) szereztek tanulóink
minden idők legjobb eredményét elérve. Felkészítő nevelők
voltak: Kovács Lajos, Molnár
Klára, Pusenyákné Tavasz Tünde, Kalocsai Józsefné, Reményi
Zsuzsanna, dr. Ziegler Ildikó.
Nagy örömünkre szolgál, hogy

az utóbbi esztendőkben a Petőfi és a Eötvös tagiskola is
sikeresen bekapcsolódott a
programba.
A kötetben olvasható Molnár
Ábel dolgozata, amely második
díjat nyert a Város- és Faluvédők országos pályázatán. A
Molnár testvérek dupláztak az
idei tanévben, hiszen sikerrel
szerepeltek közös munkájukkal
az „Európa Ifjú Költője” pályázaton, amelyen különdíjat kaptak Hilda Doolittle: Evening
című versének fordításáért.
Műfordításuk is olvasható a
kötetben.
A kiadvány terjedelmes fejezete az iskolánk kiírásában megvalósult „Dorog és az Európai
Unió” című vetélkedő anyagának közlése. Ezen a pályázaton
részt vett a gimnáziummal
együtt mind a négy iskolánk.
Az Európában jártas személyiségek közül nyilatkozott a tanulóknak dr. Tittmann János
polgármester, Kolonics Péter-

né, a német önkormányzat
elnöke, Bakos Gábor diplomata, Lieber Tamás barlangász,
Mechlerné Bander Marianna
gyógyszerész, Nádor Magda
operaénekes, Both Lehel zongoraművész, Lőrinczné Csizmadia Katalin zenetanár, Fódi
János és Fódi Krisztina karnagyok, Lattmann Béla zeneművész, Végh Éva, Kapa Melinda, Kolonics Péter festőművészek, Cselenyák Imre, Kovács
Lajos írók, Szöllősi Adrienn
műfordító, dr. Pintér Mária
Zsuzsanna
színháztörténetkutató, Balogh Balázs tanár,
Lévai Zoltán birkózóedző, Bacsa Péter, Rajos Csaba,
Kismóni
János
birkózók,
Kruzslik János nemzetközi síoktató, Kozma Imre a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat vezetője, Fritz István diakónus.
A kötet gazdagon illusztrálva
jelent meg a DOKI Zrínyi iskola
gondozásában.
Dankó József

Canterbury mesék
Sulisprint

8

2013 nyarán két hetet töltöttem Anglia egyik legszebb városában, Canterburyben.
Az
E u r óp a i
B iz ot t ság
„Élethosszig tartó tanulás”
programjának keretében egy
továbbképzésen vettem részt,
amelynek témája (Nehézségekkel küzdő diákok) sok
pedagógust érdekelt. Lengyel,
német, holland, belga, szlovák,
olasz és magyar csoporttársaim voltak.

Délelőtt és délután kötelező
órákra mentünk, este különböző érdekes programok vártak.
A tanulás mellett maradt időnk
városnézésre is. Eljutottunk
Doverbe, a nagy kikötővárosba, Sandwich városkába, ahonnan a mi szendvics szavunk is
származik.
Sok újat és jót tanultam, remélem, hasznát veszem a gyakorlatban is.
Hontiné H. Kata

EÖTVÖS
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Kesztölci kirándulás
Izgatottan vártuk az októberi
kirándulást. Kesztölcre mentünk. Az „öreg” iskola most
volt száz éves. Két tanteremből áll: az egyikben elsőtől
negyedikig, a másikban pe-

dig ötödiktől nyolcadikig
tanultak a gyerekek. Most
múzeum van benne. Nagyon
tetszett a régi fából készült
korcsolya, favilla, péklapát .Sok gyerek a bányászattal kapcsolatos tárgyakat
csodálta meg. Érdekes volt,
hogy Gálné Bözsi néni, a kirándulás szervezője ebben
az iskolában tanult. Sőt a
lányai is! Meghatottan mesélt nekünk arról, hogy itt
kezdett dolgozni is, 36 szófogadó kis elsős gyerekkel.
Ezután szép napsütésben
felgyalogoltunk a Plesinára.
Itt Velmovszki Kati néniék

fogadtak minket nagy szeretettel. Gazdálkodók. Van
húsz tehenük, lovaik, birkáik,
legelőjük. Megnéztük a tehénfejést, igaz videóról. Élőben csak úgy láthattuk volna,
ha
hajnali
négykor kelünk! Nekünk
fiúknak a mez ő g az d a s á g i
gépek tetszettek a legjobban. Tettünk
egy nagy kirándulást
a
környéken.
G a l ag on y át ,
áfonyát, kökényt, csipkebogyót gyűjtöttünk. Később ezekből nagyon finom teát készítettek
nekünk. A szüleinknek is
ízlett. Kürtös kalácsot is sütöttünk. Volt akié kicsit kormos lett, de mi magunk csináltuk. A legjobban mindenkinek a traktorozás tetszett.
Nevetve, kiabálva, a fiatal
traktorost bíztatva tettük
meg az utat. Nagyon jó hangulatban telt ez a nap. Sokáig fogunk emlékezni rá.

Csengőszó

Burgenlandban jártunk
Október 24-én indultak az
Eötvös és Petőfi iskolák tanulói és tanárai tanulmányi
kirándulása Burgenlandba.
A kirándulás a közös intézmény Művészeti és Idegen
nyelvi Munkaközösségeinek
szervezésében valósult meg.
Elsőként még Ausztria határa előtt, Lébényben álltunk
meg, ahol megtekintettük a
falu főterén álló, Szent Jakab apostol tiszteletére
szentelt templomot, melynek története 1208-ig nyúlik
vissza. További utunk már
az Esterházyak nyomában
címet is viselhette volna. A
galánthai Esterházy család
ősi fészke a Csallóköz volt.
Eredetüket a Salamon nemzetségből származtatják. A
hercegi ág jelenlegi feje
herceg Esterházy Antal Eszterházán, a kastélyban lakik.
Burgenlandba érkezve elsőként Eisenstadtba, magyar
nevén Kismartonba vezetett

utunk. Itt először a középkori eredetű barokk kastélyt
tekintettük meg, melynek
éke a Haydn Terem. A híres
zeneszerző, Joseph Haydn
több mint 40 évig állt a hercegek szolgálatában. Utunk
következő
állomása
a
Bergkirche volt, melynek
északi tornya alatt található
Joseph Haydn méltó nyughelye a Haydn-mauzóleum.
Kirándulásunk zárásaként
Forchtenstein - Fraknó várához érkeztünk. A fellegvár
színpompás barokk épületegyüttesként az Alpoktól
északra
fekvő
terület
gyöngyszeme. Itt található
az Esterházy család fegyvergyűjteménye, amely a legnagyobb magángyűjtemény
Közép-Európában.
Beesteledett. Diákjaink a
hazavezető utat vidám hangulatban töltötték, bizonyítva, hogy jól érezték magukat a kiránduláson. (kOpE)

Mészáros Richárd,
Nagy Nándor,
Bakos Ádám,
Kökény Balázs 3.c

Katicás kirándulás a Rám-szakadéknál
A tanév első két hónapja a kon mászva egyre feljebb teres szintkülönbséget. A
műsorokra való felkészülés- haladva, megtéve a 112 mé- hegyre érve kis falatozás
sel telt. Ezért az osztály úgy
döntött, nem árt egy kis kikapcsolódás, túrát szerveztünk. Előző évben a Getén
voltunk, most a Rámszakadékot választottuk.
Hét órakor buszoztunk Esztergomba, majd Dömösre,
aztán irány a hegyoldal!
Nagy lelkesedéssel indultunk, élveztük a kalandot,
ahogy kőről kőre lépkedtünk
a patakmederben, kapaszkodva a korlátokban, létrá-

után a lankásabb Lukácsárokban indultunk lefelé. A
lelkes fiúk a hegy tetejéről
cipelték le a száraz faágakat
a sütéshez. A lakoma elkészítése, majd elfogyasztása
után (itt támadtak a katicák,
teljesen elleptek bennünket)
a játékkal hamar eltelt az
idő, és indultunk haza.
Reméljük, hamarosan következik egy újabb élménnyel
teli kirándulás!
Balogh Rebeka,
Horn Dávid 7. b

Csengőszó

EÖTVÖS

Októberi hősök emlékezete
Az aradi vértanúk tiszteletére az Örmény Önkormányzat
és Dorog Város Képviselőtestülete által rendezett városi
ünnepségen idén a mi iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói
emlékeztek az 1848/49-es
szabadságharc hőseire a
József Attila Művelődési Házban, valamint az Eötvösiskolában.
Nagyon izgatottak voltunk,
de a sok reggeli és délutáni

próba, a sokat gyakorolt szövegmondás megérte az erőfeszítést.
Jó volt átélni, hogy a kisebbek is érdeklődve hallgatták
és figyelték az előadást, mely
a műsort követő dicséretek
szerint a nemzeti gyásznaphoz méltó, megható megemlékezés volt.
Turák Antónia,
Borsos Laura 7. b

„Tiszta levegő - Mozdulj érte”
Amikor megtudtuk a jó hírt,
hogy a „Tiszta levegő - Mozdulj érte” című rajzpályázaton különdíjasok lettünk,
nagyon örültünk.

Eljött a nap, amikor elindultunk Budapestre a díjátadásra. Mikor megérkeztünk,
először bementünk a Nyugati pályaudvar Királyváró termébe, ahol kaptunk üdítőt,
gyümölcsöt és süteményeket. Utána átmentünk a Nyu-

gati pályaudvar indulási csarnokába, ahol kiállították rajzainkat Először Hoffmann
Rózsa és Völner Pál államtitkárok köszöntöttek bennünket, majd elmondták, hogy a
2013. évi Európai Mobilitási
Hét célja ráirányítani a figyelmet arra, hogy tiszta levegővel egy egészségesebb, boldogabb Európában élhetünk.
Megkezdődött a díjak átadása. Egyre izgatottabbak lettünk. Először Laura, majd én
és később Kitti vehette át a
különdíjat. Ebook olvasót és
mp4 lejátszót nyertünk. A
díjak kiosztása után fényképet készítettek rólunk, és
megnéztük a rajzokat. Ezután a Királyváróteremben
fogadáson vettünk részt.
Díjazottak: Borsos Laura,
Horváth Kitti, Kecskeméti
Klaudia.
Kecskeméti Klaudia 8.a
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Kiállítás-megnyitó
2013. október 17-én
1615 órakor nyílt meg
az Eötvös Galériában
Benda Iván fotográfus
„KIMEGYEK A DOBERDÓI HARCTÉRRE” című
kiállítása.
A
kiállítást
Dr.
Tittmann János polgármester nyitotta meg, aki
vetítéssel egybekötött beszédében történelmi bemutatót tartott az első világháborút megelőző időszakról,
a világháborúról, illetve magáról a Doberdó – Isonzó
harctérről, ahol a Monarchia haderői az első világháború talán legvéresebb állóháborúját vívta Olaszországgal.
Kimegyek a doberdói harctérre címet viselő kiállítás
képes barangolás az itáliai
front helyszínein. „Lövészárkai turisztikai látványosságokká szelídültek, az elsimult sírhalmokon virág nő,
a sírköveket lassan elmorzsolja az idő, a kőtáblákat

moha fedi, a feliratok szinte
olvashatatlanná válnak. De
most még láthatók, és szólni
tudnak
bajtársiasságról,
szülői fájdalomról, az utókor
feledékenységéről és a ma
élők felelősségéről. Ha majd
az idő és a hálátlan nemtörődömség miatt a sírkövek
végveszélybe kerülnek, kiabálni fognak: Emlékezzetek!
Már közeleg ez a nap. Keressük fel ezeket a köveket,
halljuk meg szavukat, és
ébredjünk rá felelősségünkre.” (Bedécs Gyula)
A kiállításnak az első világháború kitörésének 100
éves évfordulója adott szomorú apropót.
(kOpE)

Október 23.
1956. október 23-a a forradalom napja. Az akkori eseményekre, hősökre emlékeztünk ünnepi műsorunkkal iskolánk aulájában. Osztályunk, a 7. b szereplőivel a
kort megidéző öltözetben
elevenítettük fel az eseményeket. A nemzeti lobogó
színei nagy hangsúlyt kaptak

műsorunkban a szabadságért folytatott küzdelem
szimbólumaként. Tanárainktól és társainktól is sok elismerő szót kaptunk a műsor
után. Többen azt sem titkolták, hogy könnyezve elérzékenyültek.
Gazda Nikolett,
Kara Noémi 7. b

PETŐFI
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A számháború
Szeptember 28-án, szombaton elmentünk számháborúzni a Túra szakkörrel.
Reggel 10 órakor indultunk
az iskolától. Mikor már mindenki odaért, felolvasták a
nevünket és elindultunk. A
sok séta után megérkeztünk. Leraktuk a holminkat
és elmagyarázták a szabályokat. Miután megkaptuk a
számunkat elkezdődött a
játék.
Olyan búvóhelyet kellett
keresnünk, ahonnan gyorsan le tudtuk olvasni a másik csapat számait. Én és a

barátnőim a nagy fűben
bújtunk el. Amikor láttuk,
hogy jön az ellenség, a fűben hason kúszva gyorsan
tovább mentünk. Amint az
ellenség nagyon közel jött
hozzánk elkezdtünk sprintelni, és gyorsan beszaladtunk egy bokor mögé. Mire
észbe kaptunk az ellenség
megszerezte a zászlónkat.
Így a másik csapat nyert.
Sajnos a második menetben
sem jártunk jobban.
Azt leszámítva, hogy vesztettünk, nagyon jó volt ez a
nap.
Hir Titanilla 5.b

Csengőszó

Budapesti kirándulás
Kihasználva az ősz
utolsó szép ajándékát, a jó időt,
Budapestre utazott a 2.a, 2.b, és a
3.a osztály. Délelőtt a Kolibri
Gyermekszínházban jártunk . Locspocs, a kis tengeri
szörny című mesejátékot
néztük
meg. A gyerekek nagyon jól
szórakoztak, és példát kaptak a segítőkészség, az egymás iránti szeretet, az odafigyelés fontosságáról.
A délutánt a Hajógyári szigeten töltöttük. A gyerekek

fáradhatatlanul hódították
meg a hatalmas csúszdákat,
mászókákat.
Kellemesen elfáradva, élményekkel tele értünk haza.
Antónia néni

„Zene az kell…”

Népmese napja
A népmese napját először
2005. szeptember 30-án
rendezték meg. Célja, hogy a
meseszerető gyerekek és

felnőttek ezen a napon tisztelettel forduljanak mind a
magyar, mind más népek
meséi felé.
Az iskolánk is megünnepelte
ezt a napot. Az első osztályosoknak a nyolcadikosok
olvastak fel meséket. Ezt a
kicsik nagy élvezettel hall-

gatták. A második és a harmadik évfolyamban mesemondó versenyt rendeztünk. Ide a kis napközisek
kaptak meghívást,
nekik szóltak a
szebbnél
szebb
mesék. A negyedikes és az ötödikes
tanulók mesevetélkedőn mérhették
össze tudásukat. A
csapatoknak változatos feladatokat
kellett megoldani.
Ez a délután is nagyon jó
hangulatban telt el.
A népmese napja alkalmából
rendezett programok az
iskola kicsinyeit és nagyjait
egyaránt
megmozgatta,
mindenkinek élményekben
gazdag programot nyújtott.
Süttőné Szabó Ildikó

A zene napja alkalmából a
6. és 7. osztályosok zenei
versenyen vettek részt. Hárman az osztályból mi is
részt vettünk ezen a megmérettetésen. Sok feladatot
kellett megoldani, de közösen megbirkóztunk vele. Ha
valamit nem tudtunk, akkor
a kézikönyveket használhattuk. A vetélkedő során sok
új ismeretet is szereztünk. A
verseny végén holtverseny-

ben elsők lettünk a 6.b osztály csapatával.
Jó hangulatban telt a délután, nagyon jól éreztem
magam.
Madarász Petra 7.b

Emlékezzünk október 23-ra!
Nálunk minden évben a Most a 8.b osztályt érte ez a
nyolcadikosok
műsorával megtiszteltetés.
ünnepeljük október 23-át. Nagy izgalommal készültünk
erre az ünnepre. Ebből a
munkából mindenki kivette
a részét. Az idő is kedvezett
nekünk, az előadás alatt
gyönyörűen sütött a nap. A
verses-zenés összeállítást az
udvaron adtuk elő a többieknek.
Iskolánk alkalomnak illő
tisztelettel emlékezett meg
erről a napról.
8.b osztály

Csengőszó
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Látogatás
a Közlekedési Múzeumban
2013. október 12-én, szombaton utaztunk Budapestre,
hogy megnézzük a Közlekedési Múzeum kiállítását.

Sajnos városunkban vágányzár miatt nem vonatozhatunk, ezért a vonatpótló
busszal mentünk a fővárosba. Az autóbusz állomástól
villamosoztunk, majd egy
rövid séta után már a múzeum épületéhez is értünk. Két
mozdony fogadott minket,
az egyik a falba volt építve.
Csodálatos járműveket láthattunk! Megismerhettük a
vasút történetével, még a
régi vagonokba is felmehettünk. A terepasztal is műkö-

dött, ez mindenkinek nagyon tetszett. Láthattunk
régi hajókat, motorokat,
bicikliket. Egy kis kocsiba is
beleülhettek
a
gyerekek. Megnézhettük a villamos ősét is, így
össze tudtuk hasonlítani
azzal,
amivel utaztunk.
Érdekes volt az
első magyar űrhajós és a Szent
Jupát majdnem
élethű mása is.
A múzeumlátogatás után
nyakunkba vettük a Városligetet, és majdnem másfél
órát sétáltunk a csodás őszi
időben. Megálltunk kicsit
pihenni a Hősök terén, majd
kipróbáltunk még két közlekedési eszközt: a földalattit
és a metrót is.
Nagyon szép élményekkel
tértünk haza. Köszönöm Éva
néni és a szülők segítségét!

Babits nyomában
Iskolánkban már hagyomány, hogy a nyolcadikosok
Babits Mihály életével,
munkásságával az esztergomi Előhegyen található Babits Emlékházban ismerkednek meg.
Rövid buszozás után szép, új
házak szegélyezte keskeny,
meredek úton sétáltunk fel
a hegy tetejére, s a ház kertjében kötöttünk ki. Már
onnan csodálatos látvány
tárult a szemünk elé: a Bazilika kupolái, a Dunán úszó
hajók. A kis házban mintha
megállt volna az idő, a polcon befőttek sorakoztak, az
íróasztalon a költő személyes cuccai hevertek. Az
üveges verandán meghall-

gattuk a költő verseit és
belelapoztunk a családi fotóalbumába. A tornácon sok
ismert író, költő aláírását
fedezhettük fel. Nagyon jót
szórakoztunk a korabeli
filmeken is. Ezután átsétáltunk a Sötétkapun, majd a
szobortól körbenéztünk és
megcsodáltuk a tájat. A
macskalépcsőn lejöttünk a
Vízivárosba, és megnéztük a
török korból származó emlékeket. Végül az uszodánál
elfogyasztottunk egy finom
hamburgert.
A tartalmas kirándulás után
kellemesen elfáradva tértünk haza.
Csapó Erik,
Flórián Máté 8.a

Zita néni

Pályaválasztási kiállítás

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy a két
nyolcadik osztály ellátogat a
Tatán megrendezésre kerülő
pályaválasztási kiállításra.
Itt a megye szinte összes
iskolájából tájékoztatást kaptunk, megismerkedhettünk a
bennük folyó munkákról, a
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megszerezhető szakmákról:
például terrorelhárítók,
rendőrök, művészek, fodrászok,
szakácsok, informatikusok, mezőgazdasági gazdálkodók, varrónők.
Sok
információt és prospektust
kaptunk. Sokunknak segítséget nyújtott a továbbtanulásban.
Szerintünk nagyon tartalmas,
információban dús kirándulás volt ez a nap.
Ipolyi Blanka,
Marschall Mirtill 8.a

Színházban voltunk
Egy szép őszi napon az osztályommal Budapestre, az
Operett Színház előadására
utaztunk. Már az út is izgalmas volt, mert az építkezések miatt kerülő utakon
jutottunk el a belvárosba.
Itt egy nagyot sétálva megcsodáltuk a főváros nevezetességeit, a Bazilikát, az
Operaházat, a Vörösmarty
teret. A Váci utcában egy
aranyszínű ember üldögélt

egy padon. Azt hittük, hogy
szobor, de kiderült, hogy
élő ember rejtőzködik a
kemény ruha alatt.
A színházban az Ördögölő
Jónás című Tamási Áron
darabot néztük meg.
Nagyon nagy élmény volt.
Az ördögök jelmeze, különös mozgásuk, táncuk tetszett a legjobban. Majdnem
10 óra volt, mikor hazafelé
vettük az irányt. Csodás
látványt nyújtottak a fényben úszó hidak, a Parlament és a Halászbástya.
Sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Bauer Molli,
Hír Titanilla 5.b
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Új tanárunk
N a g y
László
J á n o s
vagyok. A
természet megismerése
a hobbim. Ezért tanítom a
fizikát, immár 28. éve, jelenleg az esztergomi Temesvári
Pelbárt Ferences Gimnáziumban, és ez év szeptemberétől immár a Zrínyiben is.
Minden gyerekben benne

van a kíváncsiság, hogy milyen is a körülötte lévő világ
szeretné azt megismerni, én
ehhez szeretnék neki segítséget nyújtani. A természet
csodáinak felfedezését a
szabadidőmben is folytatom,
igyekszem minél több magas
hegycsúcsot
meghódítani.
Remélem itt a Zrínyiben is
sok tanulóval tudom majd
megértetni: A világ érdekes!
Fedezd fel!

Csengőszó

Barangolás Meseországba
Szeptember 30-án a 2 a osztályosok a Népmese Napja
alkalmából mesevetélkedőt
tartottak.
Meseországba

4. Mézeskalács házikó
5. Szerencsejáték
6. Mesetotó
7. Hamupipőke

kirándultak osztályfőnökük,
Ligetvári Istvánné, Inci néni
irányításával. Négy csapat
versengett egymással: Tündérország,
Bergengócia,
Óperencia és Manóország
lakói.
A gyerekeknek 7 próbát kellett teljesíteni. A próbák a
következők voltak:
1. Utazás Csizmás Kandúrral
2. Hétmérföldes csizmában
3. Tarkabarka apróhirdetés

A próbákat háromfős zsűri Dankó József igazgató ,
Gurinné Pintér Gabriella
gyermekkönyvtáros
és
Bulhardtné Hagelmayer Ágnes könyvtárostanár - értékelte. Valamennyi versenyző
sikeresen teljesítette a feladatokat. A vetélkedő végén
mesékhez kapcsolódó ajándékokkal gazdagodva hagyták el Meseországot!

„Mesével kerek a világ”
Ünnep volt az Arany János
Városi Könyvtárban szeptember 27-én: a Népmese
Napjának ünnepe. A Magyar

Olvasástársaság felhívásához
csatlakozva immár kilencedik
alkalommal
tisztelegtünk
országszerte a népmesék
világa előtt.
„Jó, hogy benéztél” címmel,

ezen a napon az idelátogató
érdeklődők bármely ország
népmeséjéből válogathattak.
Ezeket hallgathatták meg az
óvodások,
az
általános iskolások felolvasásában. Reggeltől
délutánig folyt a
mesélés a szép
számú hallgatóság számára.
A Népmese napi
programokkal a
könyvtár a népmesék fennmaradásának, illetve a mesékben rejlő bölcsességek továbbhagyományozásának
fontosságát igyekezett tudatosítani az olvasókban.
Gurinné Pintér Gabriella

Zumba
kat és lányokat
vártunk egy aktív,
mozgásos órára
Barina Nóra - régi
tanítványunk
vezetésével.
A táncest remek
hangulatban telt.
A zenei hátteret
Szeptember 27-én iskolánk szintén régi tanítványunk,
diákönkormányzata Zumba Zeller Mátyás biztosította.
táncestet szervezett a torna- Várjuk a folytatást!
teremben. Táncos lábú fiúDiákönkormányzat

Ligetvári Istvánné

A Zene Világnapja
Október elsején a felső tagozat öröménekléssel ünnepelte az Zene Világnapját. A
szünetekben az osztályok
néhány dalt énekeltek, melyeket maguk választottak ki
kedvenceik közül. A 6.b osz-

tályosok
még
fuvolakvartettel is készültek. A jó
hangulatú
előadásokat
örömmel hallgatták az alsós
diákok is.
Felkészítő és szervező:
Kovácsné Fódi Krisztina
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Szüreti mulatság az óvodában

Október 1-én a Zrínyi iskola
3.a osztályos tanulói vidám
műsorral színesítették az
óvodások szüreti mulatságát. Délelőtt 10 órakor érkeztünk meg a Zrínyi óvoda
szüreti koszorúval díszített
épületébe. Az ovisok nagy
izgalommal vártak bennünket, de az iskolások jókedve
hamarosan átragadt rájuk.

Csúfolódó, dudálás és egy
közös játék tette vidámabbá
ezt a délelőttöt, melybe
lelkesen kapcsolódtak bele
a kicsik is.
Az ovisok finom gyümölcsökkel jutalmazták osztályunkat.
Hubacsek Barnabás
Holyba Tamás 3.a

Ördögölő Józsiás
Az osztályunk a Budapesti
Operettszínházban az Ördögölő
Józsiás
című
rockoperettet
tekintette
meg, október 5-én.
Ez egy mesejáték, mely Tündérországban játszódik. Az
öreg király tornát hirdet, a
győztes elnyeri a királyságot
és Jázmina hercegnő kezét.
Jönnek a kérők a palotába,
és megküzdenek egymással.
Józsiás nyeri meg a küzdelmet, élhetnének boldogan a
hercegnővel, de a második
helyezett Bakszén, az ördögkirály fia nem nyugszik ebbe

bele, és elkezdődik a harc a
hatalomért. Természetesen
a mese végén a jók győzedelmeskednek, a gonosz
elnyeri "méltó jutalmát". A
mese tanítása, soha ne adjuk fel a küzdelmet, a jó és a
rossz harcában győzzük le a
gonosz erőket.
A mesejátékot Tamási Áron
írta 1952-ben, a zenés változatot Tolcsvay László készítette. A nagyszerű zenére
szívesen táncra perdültünk
volna mi is.
Holyba Tamás 3.a
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Papírgyűjtés
2013. október 2án papírgyűjtést
rendeztünk. A
szülők és diákok
egész délelőtt
hordták, válogatták és szortírozták az összegyűlt újságokat,
könyveket
és
egyéb papírféleségeket. Az A nap végére 15 tonnányi
alsós sportpályát betakarta a anyagot szállított el a Papísok papír. Az idő is kedvezett ros Kft.
nekünk.
Diákönkormányzat

Klastrompusztára kirándultunk
Október 12-én a 2.b osztály
Nagy Lajosné, Marika néni
vezetésével családi kirándulást szervezett Klastrompusztára.

eszünkre, és az ügyességünkre is. Ahogy haladtunk
előre az ösvényen az állomások között, egyre közelebb
értünk eredeti célunkhoz, a

Miután megérkeztünk, Tamás bácsi érdekes dolgokat
mesélt nekünk a Klastrompusztán található kolostorról, és a pálos rendről. Nagyon figyeltünk, mert tudtuk, hogy az előadás után
akadályverseny lesz, ahol
már számot is adhatunk frissen megszerzett tudásunkról. A történelmi ismeretek
meghallgatása után összeálltak a 3 fős csapatok, akiket a
nagyobb tesók kísértek. Ekkor vette kezdetét az igazi
túra, akadályversennyel nehezítve. A szülők jobbnáljobb feladatokkal tették izgalmassá a versenyt. Képkirakó, találós kérdés, lepkevadászat, mesetotó, hogy
csak néhányat említsünk.
Egyaránt szükség volt az

klastrompusztai tisztáshoz.
Mire megérkeztünk, már
égett a tűz, és mindenki
megsütötte az ebédjét. Ezután egy kis játék a réten, az
akadályverseny eredményhirdetése, majd elindultunk
megnézni a pálos kolostor
romjait. Nagy szerencsénk
volt, mert egy igazi ásatás
részesei is lehettünk. A régész bácsi sok izgalmas dolgot mesélt nekünk, és megmutatta az előkerült leleteket is. A kolostor meglátogatása után még sétáltunk
egyet a tó körül, majd visszatértünk állomáshelyünkre.
Késő délután fáradtan, de
boldogan indult mindenki
haza. Nagyon jól éreztük
magunkat!
Demeter Balázs 2.b.
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Sulisprint 2013
Felsős fiúk (2 km)
1. Szabó Kornél
(Eötvös)
2. Lévai Tamás
(Eötvös)
3. Borbíró Tamás (Zrínyi)

A 16. Sulisprint Sarpi Futóverseny, melyet a Dorog
Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület és a
DOKI Petőfi Sándor Általános Iskola rendezett, az idei
tanévben is megmozgatta a
város és a környékbeli települések diákjait.
Szeptember 20-án több
száz versenyző állt rajthoz

az óvodásoktól kezdve egészen a felnőttekig. A kicsik
600 méteren, a nagyok kettő és négy kilométeren mutatták meg, hogy mire képesek.
Az eredményhirdetéskor a
legtöbbször a DOKI Eötvös
József Általános Iskola diákjai állhattak a dobogó valam e l y i k Schieszler Anna
Schieszler Anna

Eredmények
Óvodás fiúk (600 m)
1.Raczkó Bence (Zrínyi)
2. Friedmann Ákos (Richter)
3. Bíró Dávid (Richter)

1-2. o. fiúk (2 km)
1. Farkas Jeromos
(Eötvös)
2. Selmeci Bendegúz
(Eötvös)
3. Keppler Adrián
(Eötvös)

3-4. o. fiúk (2 km)
1. Faragó Bálint
(Eötvös)
2. Hódi Bálint (Eötvös)
3. Bartl Dominik (Piliscsév)
Felsős lányok (2 km)
1. Büki Melinda
(Eötvös)
2. Reskó Dzsenifer (Eötvös)
3. Horváth Kitti (Eötvös)

3-4. o. lányok (2 km)
1. Ambrus Csenge (Eötvös)
2. Székely Veronika (Petőfi)
3. Ráczki Melinda (Petőfi)
Felsős fiúk (4 km)
1. Ungvári Máté (Petőfi)
2. Müller Martin (Zrínyi)
3. Winkfein Martin (Petőfi)
Felsős lányok (4 km)
1. Szekér Szimonetta
(Eötvös)
2. Bodnár Nikolett (Eötvös)
3. Pintér Dóra (Eötvös)

Óvodás lányok (600 m)
1. Radócz Lili (Hétszínvirág)
2. Czivisz Nikolett (Zrínyi)
3. Duliczki Zita (Zrínyi)

1-2. o. lányok (2 km)
1. Kiss Eszter
(Zrínyi)
2. Holyba Kata (Zrínyi)
3. Hertlik Nóra
(Árpád-házi)
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