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BOLDOG ÚJ ÉVET (tanévet)
kívánok! Így köszöntjük egymást a kollégákkal, amikor
augusztus végén, az új tanév kezdetén találkozunk.
Úgy gondolom, Nektek is jár
ez a „jókívánság”, remélve,
hogy a 2013/2014-es tanév
mindenki számára inkább
örömet, sikert, mint bánatot, kudarcot fog hozni.
Élénken él még bennem a
ballagás és a tanévzáró ünnepi hangulata, és úgy érzem, alig telt el egy kis idő,
de már újra iskolába kellett
jönnünk. Gondolom, Ti is így
vagytok ezzel az érzéssel.
Ennek ellenére remélem,
hogy a forró nyári napokon
kellően kipihentétek magatokat, táboroztatok, üdültetek és sokat játszottatok a
szabadban. Júniusban elkö-

szöntünk a végzősöktől, és
szeptemberben közel 170
elsős kezdte el tanulmányait. Kérem a nagyobbakat, a
felsősöket, hogy segítsék
őket a beilleszkedésben. A
nyolcadikosokra az utolsó
(remélhetőleg :-)) év vár:
kapjátok össze magatokat,
hogy minél jobb tanulmányi
eredményt elérve a kívánt
helyen tudjatok továbbta-

nulni. Minden tanulónak és
kollégának ajánlom figyelmébe az alábbi idézetet:
„Ha az ember jó társaságban tanulhat, ahol a tisztelet tanárok és diákok között
kölcsönös, úgy élvezheti
munkáját”. Szerintem nálunk Dorogon ilyen társaság
van!
Sitku Pál
főigazgató

Let’s Go To Ireland!
A nyári szünidő számomra
nem csak pihenéssel telt,
mert egy kis időre visszaültem az iskolapadba. Igaz,
nem pótvizsgára készültem,

hanem
angoltanároknak
szervezett továbbképzésen
vettem részt.
Az
Európai
Bizottság
„Élethosszig tartó tanulás”
programján ak
köszönhetően
két hetet töltöttem Corkban,
Írország második legnagyobb
városában. Spanyol és lengyel
kollégákkal kerültem egy csoportba, akikkel
nagyon jó kap-

csolatot sikerült kialakítani,
megkedveltük
egymást.
Megismertünk számos módszertani ötletet, technikát,
betekintést nyertünk Írország történelmébe, oktatási
rendszerébe. A komoly
munka mellett jutott idő
szórakozásra és kirándulásokra is.
Az Írországban töltött két
hét gyorsan elrepült, nagyon szép élményekkel tértem haza.
Kamburova-Szőke Irén
angoltanár
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ELSŐ NAP AZ ISKOLÁBAN
1.a Osztályfőnök: Nagy Mónika, osztálytanító: Hauszler Károlyné
Boldizsár Balázs
Deák Sándor Kevin
Felföldi Gergely Attila
Horváth Rebeka
Kiss Bence
Kiss Bence Márk
Kovács Dávid Márk
Kovács Márk
Kovács Tamás Márk
Kranyik Szilárd
Krieger Ramóna

Ladányi Csongor
Mikler Barbara
Mohammed Alex Csaba
Nagy Ákos
Nagy Ákos Bence
Nyilas Bálint
Orosz Balázs Tibor
Pózmán Dániel
Szabó Ákos
Szép Ákos
Valkó Jázmin Vivien

1.b Osztályfőnök: Dr. Vereckeiné Farkas Mónika
Balogh Bettina
Berkesi Áron
Brosch Bettina
Czuth Zalán
Déri Lara
Erős Rebeka
Fábián Áron
Forgó Dominik
Füssy Izabell
Galcsik Lilla
Guth Bálint
Hartmann Petra
Hegedűs Bianka
Hutera Dorián Csaba

Illés Vanda
Jurácsik Lili Kata
Kersánszki Réka
Klotz Patrik
Kollár Alexandra Kitti
Kolozsi Áron
Kontár Boglárka
Lampert Dominik
Matusek Barnabás
Papp Máté
Süveges Bence
Süveges Gergő
Süveges Márk
Szabó Anna

1.c Osztályfőnök: Varga Zsuzsanna, napközis nevelő: Varga Zsuzsanna
Bende Zsombor
Farkas Zoltán
Fülep Bence Tamás
Hicz Katalin
Horváth Evelin
Horváth Marianna Melissza
Horváth Tamás
Hristov Todorov Kitti
Kurcz Kevin

Lattes-Bakos Benjamin
Méry Eliot Endre
Nagy Bianka
Oláh Vanessza
Rácz Milán
Simonyai Gergely
Varga Bianka Zsuzsanna
Vass Gergő Péter
Veszprémi Balázs

Új arcok a katedrán
Varga Elvira vagyok, Nyergesújfalun élek.
Kovács Anita vagyok, jelenleg Tokodon
A Testnevelési Egyetemen végeztem
élek. Szabadidőmben szeretek kirándulni,
2009-ben mint testnevelő tanár. Gyerbiciklizni. A Pázmány Péter Katolikus
mekkorom óta erre a pályára készültem.
Egyetem Vitéz János Kar tanítói szakán
Pedagógusi pályámat Esztergomban, a
végeztem, magyar nyelv és irodalom műDobó Katalin Gimnáziumban kezdtem,
veltség területen. Gyakorlatomat Esztermajd Komáromban tanítottam szakkögomban, a Gyakorló Általános Iskolában,
zépiskolában. 17 éve kézilabdázom, jeilletve Tokodon, a Móra Ferenc Általános
lenleg is aktívan. Szeretném elérni, hogy minden gyermek Iskolában szereztem. Ettől a tanévtől kezdtem el az Eötvös
szeressen sportolni.
iskola 5-6. osztály napközis tanítójaként dolgozni.

EÖTVÖS
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Mátyási Mónika vagyok. Amikor annyi
Keil Andrea vagyok. 20 éve
idős voltam, mint a mostani diákjaim,
végeztem a pécsi főiskolán
a sárisápi általános iskolába jártam.
matematika-kémia szakon,
Legkedvesebb tantárgyam már akkor
majd a tokod-üveggyári iskois a matematika volt. Néhány évvel
lában dolgoztam közel 15
később, 1995-ben ezen a szakon véévig. Márciusban kezdtem
geztem a szegedi Juhász Gyula Tanármatekot tanítani itt az iskoláképző Főiskolán. Tizenöt éve tanítok
ban, szeptembertől pedig
matematikát felső tagozaton. Pályámár a kémiaórákon is találmat Tokodaltárón kezdtem, azóta
kozhattok velem. A cél ebben
Csolnokon tanítok, ahol osztályfőnök is vagyok. Idén szepaz évben: a lehető legtöbb
tembertől pedig a dorogi Eötvös iskolában is tanítom ezt a
kísérletet elvégezni, melyek
szép tudományt. Pár éve költöztem Esztergomba, nagyon
segítségével mindennapibbá
szeretem ezt a vidéket. Szabadidőmben szívesen húzok válik maga a kémia. És végül egy gondolat: "Légy pozitív,
bakancsot, és járom a környező hegyeket-völgyeket.
mint a proton" - minden nap.

Német nyelvi tábor

A tanév végén az eddigi
évek hagyományához híven
némettáborba utaztunk. Az
idei helyszín Tirol tartomány
volt. Az út igen kalandosra
sikerült. A tavaszi árvíz miatt
lezárták az autópályát, és így
tíz órát álltunk a dugóban,
németül „Stau”-ban. Ezt a
szót hajnali 4 órára mindenki tudta. Már pirkadt, mire
elfoglaltuk a szállásunkat a
hófödte hegyekkel övezett
kisfaluban, Weerben. Naponta négy órát tartottak
nekünk az osztrák tanárok
egy tiroli iskolában. Ez nagy
kihívás, de egyben élmény is
volt, hiszen ezzel próbára
tehettük nyelvtudásunkat. A
délelőttöket kirándulásokkal
töltöttük, így eljutottunk a
híres Swarovski kristálymúzeumba, egy helyi kis írógépmúzeumba, ahol az írógépek elődjeivel ismerkedtünk meg. Nagy élmény volt
az ezüstbányában tett látogatás, ahol a középkori

bányászat embertelen munkamódszereit ismertük meg.
Tirol fővárosában, Innsbruckban is nagyon kellemes napot töltöttünk, 1600
m magasan még egy hó csatára is volt lehetőségünk. A
sportolás sem hiányzott a
programunkból, hiszen a”
Wolfsklamm” szurdokban
tett félnapos túra a közel
500 lépcsővel és meredek
útjaival igencsak emberpróbáló volt. Nem is jutott fel
mindenki a csúcsra épített
zarándoktemplomhoz.
Az
utolsó napon egésznapos
kirándulást tettünk az egyik
legszebb Bajor kastélyban,
„Neuschwanstein”-ban, ahol
betekintést nyerhettünk II.
Lajos bajor király fényűző
életébe. Köszönjük a szervezőknek ezt a felejthetetlen,
élményekben gazdag hetet.

Manger Adrián,
Barna Gergő 6.a

Kalandos volt a Mátra
Az idei nyáron először szerveztünk Parádfürdőre iskolai tábort tanulóinknak. Június 22-től 26-ig angol nyelvi táborban, június 30-tól
július 6-ig kalandtáborban
tölthettünk el felejthetetlen
napokat.
Mindkét tábort a Kékes
megmászásával kezdtük, így
mindenki járt Magyarország
legmagasabb pontján. A
táborok a Mátra csodálatos
élővilágával
ismertették
meg a gyerekeket - hol angolul, hol magyarul -, a festői környezetben különleges
programok
színesítették
mindennapjainkat: csillagtúra, vadles, hegymászás, éjszakai kincsvadászat, kalandtúra az Ilona-völgyi vízeséshez, bográcsozás, üvegcsiszolás,
bátorságpróba,
lufidili, rollerdili, karaoke,
diszkó, valamint strandolás
Bükkszéken. Az élményeinket nehéz pár mondatban
kifejezni, de egy biztos: alig
várjuk a folytatást. Október-

től várjuk a leendő táborozók jelentkezését.
Horváth Magdolna
The English camp was very
super. We sang, played,
made dragons and laughed
a lot. Thank you: Irén néni,
Mara néni, Magdi néni, Ica
néni és Anna néni.
Horváth Áron 2.b
Horváth Lóránt 4.b
Voltam kalandtáborban, és
nagyon jól éreztem magam.
Ez volt életem első tábora,
és szuper jól sikerült. Remélem, hogy jövőre is mehetek. Köszönjük Zsuzsa néninek, Ibolya néninek, Eszti
néninek, Anna néninek,
Magdi néninek és Zoli bácsinak.
Krecskovszki Nóra 3.b
Köszönjük
támogatóink
segítségét: Kréber Kft., Friss
pékség, Rutin-OKT Kft., Kövecs Depo, Diákönkormányzat, Alsós munkaközösség.
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ELSŐSÖK LETTÜNK
1.a Osztálytanítók: Szűcsné Marjai Marietta,Teplánszkiné Török Mónika
Berényi Barbara
Buttinger Ivett
Czuprik András
Fajcsik Jázmin
Gröbl Liliána
Gyuránki Krisztián
Holdampf Hanna
Kiss Anna Luca
Kronavetter Kata Luca
Makkai Patrik

Mandl Orbán Vincent
Meleg Martin
Ódor Marcell
Oláh Bence Attila
Orosz Sándor István
Secgin Bartu
Szabó Zsombor
Szarvas Patrícia
Tóth Elizabet Mária
Vincze Dóra

1.b Osztálytanító: Bencsik Tünde, napközis nevelő: Bádé Krisztina
Balogh Kinga
Borsiczki Berill
Csömör Szeréna Erzsébet
Faragó Zsolt
Fülöp Márk
Gerendely Alexandra
Gyöngyi Edina Alexandra
Hámori Balár
Holop Bence
Kakucsi Dorina
Kárai Rozália Margit

Kovács Zsófia
Lakatos Patrik
Maricsek Gábor Milán
Mikle Gábor Péter
Nagy Csanád
Ötvös Evelin Amanda
Ötvös Lóránd
Pápa Nikolett
Takács Martin Lajos
Tamási Kristóf Bence
Urbán Tamás István

Új tanáraink
tem az esztergomi tanítóképző főiskolán. Csolnokon
kezdtem tanítani napközis
nevelőként, majd osztálytanítóként. Tíz évig igazgatóhelyettesként
dolgoztam.
Januárban kerültem a Petőfi
iskolába, mint napközis nevelő és fejlesztő pedagógus.
Idén nagy örömömre első
osztályosokat kaptam. Nagy
kihívásnak tekintem ezt, de
ezzel a szívem egyik régi
Bencsik Tünde vagyok. Csol- vágya teljesült. Köszönöm a
nokon lakom családommal, lehetőséget.
a férjemmel és a négy éves
kisfiammal. 1992-ben végez-

Teplánszkiné Török Mónika
a nevem, Esztergomban
élek a családommal. 12 évig
iskolai könyvtárosként itt is
dolgoztam, majd tanító néni
lettem a tokodaltárói iskolában. Már idekerülésem
előtt is volt kötődésem az

iskolához, ugyanis az iskola
könyvtára adott helyet, a
Dorogon elsőként beindított
MindLab szakkörnek, melynek egyik vezetője vagyok.
Hobbijaimat a gyerekekkel
is szeretném megkedveltetni. Szeretek túrázni, ezért az
idei tanévtől túra szakkörrel
bebarangoljuk a környéket.
Egykori könyvtárosként fontosnak tartom, hogy a gyerekek megkedveljék az olvasást, a könyveket. Ezért a
mindennapos olvasás Olvasósarok néven bekerült az
órarendembe.

PETŐFI
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Bádé Krisztina vagyok, az
Eötvös József Általános Iskolából jöttem, ahol első osztályosokat tanítottam. Nagyon
örülök, hogy szeptembertől
a Petőfi Iskolában dolgozhatok. Szeretek sportolni, teniszezni, síelni. Táncoktatással
is szívesen foglalkozom, korábban több iskolai ünnepségen is felléptek ügyes kis
tanítványaim. Jelenleg az
1-2. osztályos gyerekek napközis tanító nénije vagyok.

A tábor
Nagy izgalommal indultam
el a sportcsarnok elé, mert
életemben először vagyok
egy hetes táborban. Kalandtábor lévén már alig vártuk,
hogy odaérjünk a Mátrába.
A Kékestetőn állt meg a buszunk, mi pedig „rövid” sétával a táborhoz kirándultunk.

Érkezés után az első program a vízipókfoci volt. Mindenki csúszkált a szappanos
vízen, és próbálta az ellenfél
kapujába juttatni a labdát.
Sokat kacagtunk! Még aznap
este elmentünk éjszakai
túrára. Érdekes volt elemlámpával sétálni a sötét erdőben.
Másnap reggel a többiekre
keltem, mert nem állták
meg a beszélgetést. Így van
ez, amikor sok gyerek alszik
egy szobában. Aznap kirándultunk a gyönyörű Ilonavízeséshez. Utána még to-

Kronavetter László testnevelő tanár vagyok. Ez az iskola nem ismeretlen számomra, mert három évvel
ezelőtt itt dolgoztam. A Petőfi iskola számomra azért is
kedves, mert annak idején
én is ezek között a falak között tanultam. Nagyon örülök, hogy visszajöhettem, és
újból itt taníthatok testnevelést és labdarúgást.

Anya-lánya nap

vábbi sportversenyek voltak.
Harmadik nap reggeli után
már elkezdtünk készülődni a
Roller-dili programra. Sorversenyek voltak, melyeket
rollerrel kellett megoldani.
Szurkoltunk és segítettünk
egymásnak, ahol tudtunk.
A következő nap legjobban a
lufis program tetszett, ahol
vízzel telt lufikat kellett a
röplabda hálón átdobálni.
Szinte mindenki vizes lett, és
jól kinevettük egymást. A
végén még a tanárok is beszálltak a dobálózásba! Éjjel
ereklyéket kellett keresgélni
az erdőben. Érdekes fejtörőket megoldván megtalálta
minden csapat a kis vödör
édességet.
Másnap délelőtt kocsimúzeumba mentünk, délután pedig az erdőben hegymászó felszereléssel ereszkedtünk a meredek falon.
Este tábortüzet raktunk,
kenyeret sütöttünk és csaptunk egy hatalmas táborzáró
bulit.
Utolsó nap elmentünk egy
igazi üvegcsiszoló műhelybe
és megnéztük, hogyan készülnek a gyönyörű és méregdrága kristálypoharak.
A visszaút gyorsan eltelt, és
bár nagyon jól éreztük magunkat, már nagyon vártuk a
hazaérkezést.
Mogyorósi Gergő 6.a

A Petőfi iskola az Életfa
Programmal együtt az anyalánya kapcsolatot szerette
volna még szorosabbra fűzni. Szeptember 7-én első
alkalommal került megrendezésre az Anya-lánya nap.
A programokon való részvétel feltétele volt, hogy a
lányok édesanyjukkal érkezzenek.
A napot sportolással kezdtük. A hölgyeket Monostori
Erika bady balls gyakorlatai
mozgatták át. Ezután előadások valamint gyöngyfűzés várta a résztvevőket .A
nagyobb gyerekek a testkontrollal, a kisebbek pedig
a fogápolás rejtelmeivel
ismerkedhettek meg. Török
Mónika irányításával szebbnél szebb nyakláncot, karkötőt készítettünk. Iskolánk
életében igen fontos az
egészséges életmód, az

egészséges táplálkozás. Nagyon finom és egészséges
szendvicskrémeket kevertünk. Ehettünk: tojáskrémet,
kőrözöttet, bruschet-tát és
sárgarépakrémet. Az udvaron kozmetikus, műkörmös,
grafológus, masszőr, arcfestő és a Mind Lab játékok
várták a szépülni és játszani
vágyókat. A napot közös
tánccal, zumbával zártuk,
Csapóné Kéner Éva táncos
koreográfiáját követhettük.
Végül egy izgalmas és ajándékokban bővelkedő tombolahúzással leptük meg a
kellemesen elfáradt szülőket
és gyerekeket.
Az anya-lánya nap elérte a
célját. Mindenki vidáman,
élményekkel
gazdagodva
indult haza.
Györgyné
Körmöczi Renáta
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AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK
1.a Reményi Zsuzsanna of., Bakos Melinda tanító,V. Pánczél Mária tanító
Antal Botond
Antal Levente
Bauer Krisztofer Patrik
Benkő Csanád Hunor
Beták Bartal
Birkés Zsuzsanna
Brinzár Orsolya Eszter
Filep Csaba
Garai Balázs Márk
Hanszkó Renáta
Holyba Kata Mária
Józsa Lilla
Juhász Zsófia
Kollár Gergely Álmos
Koloszár Míra

Korpádi Ivett Csenge
Kovács Milán Zsolt
Kun Baumann Bálint
Magyar Orsolya
Mihályi Márton
Molnár Előd
Nádasi Lívia
Nádor Gara Tamás
Pándi Kiara
Pergel Szonja Maja
Szénási Hanna
Szűcs Dominik Gábor
Torda Kende
Tornáczki Rebeka
Zágonyi Bence Krisztián

1.b Kalocsai Józsefné of, Szencziné Oszkay Zsuzsanna tanító, Csákvári Szilvia ped.assz.
Barabási Bence László
Barta Dorina
Bartl Odett
Bejó Natasa
Berky Áron
Csiki Hanna
Csipke Márton
Csonka Réka
Csorba Péter László
Dávid Zsombor
Egresits-Bartos Márk
Erdei Vivien
Feczkó Márton
Ghete Balázs
Ghete Tamás
Horváth Zsanett

Kinyik Patrik Bence
Kovács Alexa Stella
Kovács Mihály Benjámin
Krajnyik Bence
Meszes Nóra Laura
Pál Patrik
Puksa Luca
Román Emese
Sajtos Rajmund
Sárközi Veronika Erzsébet
Soós Mónika Bettina
Szabó Ottó László
Szeberényi Dávid
Szűcs Ramón Dominik
Tóth Gergely Ákos

Új tanáraink
mal. Angol tanítói diplomámat a Vitéz János Római
Katolikus Tanítóképző Főiskolán szereztem 1999-ben.
14 éve tanítok angol nyelvet,
dolgoztam általános iskolákban, nyelviskolákban, tanítottam óvodásokat és felnőtteket is. Idén szeptembertől a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanári karát erősítem, 1-2. osztályos gyerekeket tanítok angolra és foglalVukovics-Pánczél
Mária kozom velük az iskolaottvagyok, Tokodon élek fér- honban, aminek nagyon
jemmel és 2 éves kislányom- örülök.

rajz szakon. Fontos számomra, hogy a fiatalok már meglévő tudására építsek, fejlesztve ezzel önálló gondolkodásukat és önbizalmukat.
Hiszek abban, hogy a diákok
érdeklődését felkeltve, játékosan minden sokkal könynyebben
megtanulható.
Régi zrínyis diákként óriási
megtiszteltetés, öröm és
egyben kihívás is számomra,
Széher Edit vagyok, születé- hogy abban az iskolában
sem óta Dorogon élek. Dip- taníthatok, ahol annak idelomát 2001-ben szereztem jén kezdtem az első osztályt.
Szombathelyen,
biológia-
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tem dolgozni a Zrínyi Ilona
Általános Iskolában, mint
fejlesztőpedagógus. A Bárczi
Gusztáv
Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskolán végeztem, majd Budaörsön tanítottam több mint 10 évig.
Nagyon örülök a lehetőségnek, remélem, minden gyerekkel hamar megtaláljuk a
Varga Piroskának hívnak, közös hangot és jó hangulat- A nevem Berecz Klára. Néidén szeptemberben kezd- ban tudunk együtt dolgozni. met, kémia, informatika és
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marketing szakos tanár vagyok. Pedagógus pályámat
hátrányos helyzetű gyerekek
szociális felkarolásával kezdtem, ezután általános iskolában, majd felnőttoktatásban
dolgoztam és dolgozom jelenleg is. Magam is Zrínyis
diák voltam, ezért nem kis
izgalommal tértem vissza immáron tanárként - régi
iskolámba.

Zrínyis kórus sikere Olomoucban
Június 6-án a Zrínyi Ilona
Általános Iskola Kicsinyek
Szivárvány Kórusa reggel
elindult a tőlünk kicsit meszsze lévő cseh városba,
Olomoucba, hogy részt vegyen az ott megrendezésre
kerülő Nemzetközi Kórusfesztiválon. Ahogy odaér-

tünk, egyből a főtérre mentünk, ahol a rendezvény keretében mi is felléptünk a
délutáni maraton-koncerten.
Este, egy gyors főpróba után,
elmentünk a szállásra, hogy
másnapra kipihenjük magunkat. Reggel nagy izgalommal
indultunk a versenyre. A

nehézség az volt ezen a megmérettetésen, hogy a dalok
között nem lehetett tapsolni.
Ez kicsit szokatlan volt nekünk, de nem gátolt minket a
jó helyezés elérésében: Ezüst
érmet nyertünk! De a munkának még nem volt vége: a
délutáni városnézést követően este egy gálaműsoron is
szerepeltünk a fellépők közt.
Másnap az egész nap csakis
a miénk volt: megnéztük a
várat Bouzovban, és az
olomouci állatkertbe is ellátogattunk. Nagyon tetszett
mindenikünknek ez az utazás, kár hogy csak 4 napot
töltöttünk Csehországban!
Ezúton is szeretném megköszönni a felkészítést Kovácsné Fódi Kriszti néninek, a
zongorakíséretet
Balogh

Marika néninek, a fényképeket Szurdiné Szó Anikó néninek és az idegenvezetést
helyi kísérőnknek, Izabella
néninek! Kriszti nénitől tudom, hogy sokan támogatták
anyagilag is az utazásunkat,
nekik is köszönjük, hogy
ilyen szép élményhez juthattunk a segítségükkel!
Csipke Orsolya 5.b
A kórust támogatták: dr.
Tittmann János polgármester
úr, s személyén keresztül a
város, Richter Rt. Alapítvány,
a Zrínyi Iskola „Tehetség el
nem vész” Alapítványa, Dorogi Vállalkozók Egyesülete,
Musik-Land
Kft,
Széher
Elektroház, Selyemgubó üzlet, Sítechnika Kft, a Sipőcz-,
Szezech-, és Kimmel család.

Erzsébet-tábor a Balatonnál
Július 19-én, hétfőn reggel
elindult a buszunk a táborba.
A résztvevő gyerekek közül
huszonnyolcan a Zrínyi Ilona
Általános Iskolából, ketten a
Petőfi Sándor Általános Iskolából jöttek. A kísérő tanáraink Bánfalvi Józsefné, Csákvári Szilvia és Suba Ágnes
tanár nénik voltak. A hosszú
út után végre megérkeztünk
Zánkára, a Balaton partjára.
A tábor nagy területen fekszik, szép és tiszta. Miután
mindenki beköltözött a szobájába, lementünk a Bala-

tonhoz fürdeni, este pedig
várt minket a disco. Kedden
botanikai sétán vettünk részt
a tábort körülvevő erdős
területen kialakított tanösvényen, melynek során egészen furcsa fa nevekkel találkoztunk. A séta végén ki kellett töltenünk egy feladatlapot a látottakkal és hallottakkal kapcsolatban. Délután
ismét fürödhettünk a Balaton kellemes vízében. Másnap kalandpark várt ránk,
ahol izgalmas, vicces ügyességi és szellemi feladatokkal

telt az idő. Ebben a versenyben a kb. 1050 gyerek közül
a mi 30 fős csapatunk lett az
első! Délután természetesen
újra fürödtünk, estefelé a
Rómeó és Júlia című színdarabot láthattuk modern,
humoros változatban. Csütörtökön a nagy hőség miatt
délelőtt és délután is a Balaton partján töltöttük a napot. Este következett a bátorságpróba, mely félelmetes volt, de megérte, mert 3.
helyezést értünk el. Pénteken délelőtt a csoportunkból

pár fő "Üzenj a jövőnek"
címmel rajzot készített, amit
ki is állítottak az ebédlőben.
Délután fürdés, este a szép
és szomorú búcsúest, valamint a versenyek eredményhirdetése várt ránk. Szombaton a rendrakás és összepakolás után hamarosan újra a
buszon találtuk magunkat.
Koradélután értünk haza
lebarnulva, , teli szép élményekkel. Köszönjük szépen a
lehetőséget és a szervezést!
Tauner Veronika 6.o
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Torrellano Cup 2013 Nemzetközi kézilabdatorna
Nyáron a Gödöllő kézilabdacsapatával együtt indultunk
Spanyolországba, ők hívtak
meg minket a Torrellano Cup

nemzetközi kézilabdatornára. Óriási izgalommal készültünk erre az európai utazásra Amikor elindult a busz,
alig vártuk, hogy odaérjünk
első megállónkhoz, Salzburgba (Ausztria). Itt megnéztük
a Dómot, az óvárost, Mozart
szülő– és lakóházát. Következő megállónk Innsbruck
volt, ott a császári palotát és
az olimpiai sípályát tekintettük meg. Az utazás második
napján hajnalban Genfbe
(Svájc) értünk, ahol a város
nevezetességein kívül egy
140 m magasra fellőtt vízsugarat is láttunk. Később a
tóban fürödni is lehetett.
Estére Lyonba (Franciaország) érkeztünk, ahol éjszakai városnézésre mentünk. Harmadnap Avignont
csodálhattuk meg, ahol megnéztük a középkori hidat,
valamint a pápák palotáját.
Este Carcassonne várát csodálhattuk meg. Másnap hajnalban végre Spanyolországba, Barcelonába értünk. Először az óriási bazilikát a
Sagrada Familiát tekintettük
meg, később a Güel parkba,
és az 1992-es olimpia helyszínéhez folytattuk utunkat,
és persze jártunk a FC Barcelona stadionjában is. Hajnali
2-kor a célpontunkhoz,

Torrellanoba értünk. Aznap
délután már a tengerparton
napoztunk Alicanteban. Óriási hullámok voltak, és per-

sze nagyon sós volt a víz.
Késő délután kézilabdamérkőzéseink voltak.
A 2001-es korosztályban és
az 1997-ben benevezett csapataink győzelmet arattak.
Mindkét korosztályban vegyes Dorog-Gödöllő közös
csapat volt. Az összecsapások után a megnyitó ünnepség következett. A belváros
utcáin énekeltünk, táncoltunk. Egy-két házból leöntöttek minket vízzel, itt ez a
szokás. A következő napokban folytatódtak a mérkőzések és a tengerparti mulatságok, valamint jártunk a Rio
Safari parkban, pálmaparkban és éjszaka Alicante kivilágított belvárosában. Az
1997-es lányok a 3. helyen
és a 2001-es lányok a 2. helyen zárták a 2013-as
Torrellano kupát. A jó hangulatú záróünnepségen meg
is kaptuk a jól megérdemelt
kupát, amit el is hoztunk
Dorogra, mert a 2001-es
korosztálynak Vig Attila bácsi volt az edzője. De az utazásnak még nem volt vége.
Másnap Torreviejába mentünk, ahol az egész napot
egy aquaparkban töltöttük.
Másnap reggel indultunk
Montserrat-ba, ott megnéztük a Fekete Madonnát, amit

meg is érinthettünk, és kívánhattunk valami különlegeset. Utána Andorába utaztunk, majd egy újabb buszon
töltött éjszaka következett,
és Monte Carloba értünk,
ahol a Forma 1-et közlekedési utakon, a városban rendezik meg. Még a tengerben is
fürödtünk és voltunk az Oceanográfiai Múzeumban. Este
Genovába (Olaszország) értünk, ahol a kivilágított várost nézhettük meg. Következő nap Velencébe értünk,
amit érdekesnek tartottunk,

mert Velence tengeri lagúnákra épült fantasztikus város. Bejártuk a szűk utcákat,
megnéztük a Szent Márk
teret. Utaztunk vízibusszal, a
vaporettóval, és még eredeti
olasz pizzát is kóstoltunk.
Számunkra ez volt a legjobb
nyár, mind az 5850 megtett
kilométer megérte, reméljük
még sok ilyen érdekes helyre
eljutunk. Köszönjük Attila
bácsinak és a szervezőknek
ezt a csodálatos utazást.
Imrei Nóra 6.a

Vízitábor Tiszafüreden
Az évzáró utáni napon délelőtt indultunk Tiszafüredre
a vízitáborba. Miután mindenki elfoglalta a saját házát,
lementünk fürödni a Tiszára.
Minden reggel azzal kezdtük
a napot, hogy elmentünk

nom ételeket ettünk. Ebéd
után újra a vízisportokkal
telt az idő. Az esti zuhanyzás
után játszottunk takarodóig.
Így telt el minden nap.
Nagyon élveztük a tábort,
minden nagyon klassz volt,

futni. Aztán megreggeliztünk, és következett a kajakozás, a kenuzás és az úszás,
felváltva az ötödikeseknek
és a hatodikosoknak. Délután egy óra körül ebédelni
mentünk egy közeli pizzériába. Minden nap nagyon fi-

de a legjobban annak örültünk, hogy megtanultunk
kajakozni és kenuzni. Alig
várjuk, hogy újra mehessünk.
Rédei Viktória,
Szilágyi Vivien 6.a
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