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Iskolánk Cantilena kóruscsaládja részt vett a bécsi
Schönbrunnban lebonyolított
adventi koncertsorozaton.
A lehetőséget a fellépésre pályázat útján
nyerték el a gyerekek. Kovácsné Fódi
Krisztina idén már
másodszor szerepelt
kórusával külföldön.
Olomoucban tavaszszal nyert érmet,
december
18-án
pedig egy hosszú
bécsi program után este került
sor a fellépésre.
Délelőtt csokigyári kóstoló,
délután múzeumlátogatások
növelték a várakozást az édes
bécsi hangulat iránt, egyben
elmélyítették a gyerekekben:
hol is léphetnek fel, milyen
díszletek fogják körülvenni
éneklésüket? Feltűntek a sugárutak zöldszigeteiben az óri-

ásplakátokon a budapesti
„Caravaggiotól Cannalettoig”
című kiállítás hirdetései is, a fő
látványosság azonban a min-

dent átható karácsonyi fény- és
illatár volt. Ennek egyik csúcspontját jelentette a hajdani
császárok
nyári
rezindenciájának karácsonyi átöltözése.
Az épület centrumában, az
elegáns kettős lépcső ölelésében helyezkedett el a háromemeletes kivilágított karácsonyfa, előtte pedig a színpad,
ahol kórusaink mutatták be

közel egyórás műsorukat. A
karácsonyi dalok magyar és
német nyelven nagy sikert
arattak. Különösen a Bécsben
is az első számú
dalnak számító Stille
Nacht háromnyelvű
előadása váltott ki
osztatlan elismerést.
A szervező karnagyunknak, Kovácsné
Fódi
Krisztinának
azzal fejezte ki elismerését: a jövőben
már nem szükséges
pályázni, bármikor jöhet a kórus a rendezvényre.
Köszönet a sikerért a gyerekeknek, a pedagógusoknak (külön
köszönet állandó zongorakísérőnknek, Balogh Máriának), a
szülőknek és minden támogatónknak. Együtt tették forró
hangulatúvá a hideg bécsi estét!
Dankó József

Karácsony az Eötvösben
Eljött a nap, mit várva vártunk… címmel idén is a második évfolyam tanulói készültek
ünnepi műsorral.
Az ünnepi dallamra táncra keltek a
hópelyhek, a gyertyalángok csillogó
fényei, valamint a
vidám gyereksereg. Ady Endre
Karácsonyi
rege
című
versének
hallatán békesség, boldogság
költözött iskolánkba. Majd az
egyházi ének csengő gyermek-

hangon való megszólaltatása egymásért érzett felelősség. A
hozott megható perceket. S fenyőfa ágai átölelnek bennünvégül Egy kisfenyő története ket, füzérszerűen összefonódnak.
Gondolatban,
szeretteink után egy
csendes pillanatban
kívánjunk egymásnak
békés, örömteli ünnepet.”
Az igazgató bácsi és
idős vendégeink dicsérő szavai, a diáktársak elismerő tapsa
című jelenet közvetítette kará- mellett köszönjük munkátokat.
csony igazi üzenetét. „Fontos a Gratulálunk gyerekek!
szeretet, az összetartozás, az
2. évfolyam nevelői
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Eurorégiós rajzverseny

Az
esztergom-kertvárosi
Féja Géza Közösségi Ház
által meghirdetett X. IsterGranum Eurorégiós Rajzversenyen a negyedikes rajzszakkörös diákokkal vettünk
részt, szép eredménnyel.

A 307 beérkező
pályamunka
közül
Gubala
Sarolta 4.b osztályos tanuló „Fő
a barátság” című
képével különdíjban részesült,
Szabó Dorka 4.b
osztályos tanuló „Az anyai
szeretet” című képével pedig II. helyezést ért el.
Gratulálok a nyerteseknek!
A többi rajzszakkörös diáknak további jó munkát és
sok sikert kívánok!
Szabó Márta

Márton-nap
2013. november 17-én, pénteken tartottuk a szokásos
Márton-napi rendezvényünket. Délután fél 4-kor már
szép számú gyereksereg
töltötte meg az aulát.
A hagyományoknak megfelelően az idén is évfolyamok
közötti vetélkedő nyitotta
meg az ünnepi mulatságot.
A versenyben a 4. osztályosok és a felső tagozat vett
részt. Az évfolyamok az aulában felrajzolt társasjáték
körül foglalták el a helyüket.
A már jól ismert asztali társasjátékokhoz hasonlóan az
volt a feladat, hogy csapatonként egy libának öltözött
tanuló a lehető leghamarabb érjen célba. A játék
természetesen
rengeteg
meglepetéssel
szolgált.

A "bábúk" csak akkor léphettek, ha az évfolyam helyesen válaszolt a kihúzott
tantárgyi, illetve Mártonnappal kapcsolatos kérdésekre. A versenyzőknek ezen
kívül a mezőkön elhelyezett
csapdákkal is meg kellett
küzdeniük. Ezek után nem
csoda, ha egyetlen csapat
sem érkezett a célba. Az
izgalmas versenyt a 4. évfolyam nyerte. A torták és
egyéb jutalmak kiosztása
után kezdetét vette a mulatság. A helyi média szakkör
hathatós támogatásával este
8 óráig Kerényi Dávid szolgáltatta a talpalávalót.
A visszajelzések alapján kijelenthető, hogy kiváló hangulatban telt a délután és az
este.
Balogh Balázs

Csengőszó

Író-olvasó találkozó
2013. november 26-án a
dorogi Arany János Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtárában író-olvasó találkozón
vettek részt azok a harmadik
osztályos tanulók, akik az
októberben meghirdetett „Tündérjárta mesetájon” című levelezős verseny lelkes
résztvevői
voltak.
Gurinné Pintér
Gabriella meghívásának köszönhetően
Balázs
Ágnes írónővel találkoztunk,
akiről megtudtuk, hogy hetedikes és nyolcadikos korában a dorogi Petőfi-iskola
tanulója volt, nagyszülei a
mai napig városunkban élnek.
Balázs Ágnes megismertetett bennünket Lufi és Szamóca című könyvével, ami
annak idején olyan nagy
sikert aratott, hogy lánya
unszolására további hét kötetben folytatta a két főhős

kalandos történetét. A gyerekek élvezettel hallgatták a
könyvből felolvasott részleteket, de figyelniük is kellett,
mert az írónő ezután kérdéseket intézett hozzájuk. A

hibátlan válaszadók közül
kisorsolt négy szerencsés
nyertest, akik jutalomban
részesültek. Végül senki sem
távozott üres kézzel, hiszen
minden gyereket csokival
ajándékozott meg.
Az igazi ajándék azonban az
volt, hogy Balázs Ágnes felkeltette a gyerekek érdeklődését könyvei iránt, amelyeket, remélem, ezután sokan
el fognak olvasni.
Schieszler Anna

Német helytörténeti vetélkedő
December 3-án a
Dorogi
Német
Nemzetiségi Önkormányzat által meghirdetett helytörténeti
vetélkedőn
vettünk részt.
A verseny előtt a
dorogi füzetekből
jegyzeteket
készítettünk.
Megismerkedtünk a dorogi
svábok történetével, hagyományaival, népszokásaival.
Előzetes feladatként a sváb
étkezési szokásokról írtunk
egy dolgozatot. A babos
tészta receptjét írtuk le,
amit el is készítettünk. A
versenyen 25 kérdésre kellett válaszolnunk. Az eredményhirdetésre Luca nap-

ján, a nemzetiségi hétvége
megnyitóján került sor. A
Zsigmondy-gimnázium csapata után második helyezést
értük el. A csapat tagjai:
Borsos Laura, Bodnár Máté,
Balogh Rebeka, Kökény
Melinda. Másnap a hatodik
osztályos tanulók német
betlehemes játékot adtak
elő.
Kökény Melinda,
Bodnár Máté 6.b

EÖTVÖS

Csengőszó

Végh Sándor kiállítására

Kovács Lajos príma díjas
tanár, helytörténeti kutató a
következő szavakkal kezdte
meg nyitóbeszédét 2013.
december 10-én az Eötvös
Galériában Végh Sándor
ötvös, szobrász kiállításán:
„Kedves Fiatalok és Kedves
Mégfiatalabbak! Egy ötvöst
köszöntöttek az ő közönségével együtt ebben a patinás, intim kiállítótérben a
társművészetek. Afféle galériakápolna most, karácsony
közeledtével a minket körülvevő tér. Patinás és intim az

anyag és a belőle kibomló
ragyogás is, ahol talán akkor
jutunk el a kellő áhítathoz,
ha illendően egyedül és
csendben figyelünk egymásra.”
„Kolozsváron
születtem.
Magammal hoztam az erdélyi ember nyitottságát és
érzékenységét a szépre, a
fájdalomra” - vallja magáról
Végh Sándor. Tanulmányait
szülővárosában
szobrász
szakon végezte. 1990-ben
költözött az anyaországba,
ahol Budapest után 1999ben Kesztölcön talált otthonra.
Munkái megtalálhatók Kolozsvártól Budapesten át,
Ausztrián keresztül egészen
Amerikáig cégérek, épületdíszek formájában, de lakások
díszeként is.
A kiállítást február közepéig
lehet megtekinteni az Eötvös Galériában.
(kOpE)

Színre lépünk
val és a tanító nénikkel: Ica
nénivel, Tünde nénivel, Erzsi
nénivel és Márti nénivel. A
kezdeti megszeppentséget
hamar felváltotta az önfeledt játék. Énekeltünk, táncoltunk, kézműveskedtünk.
Nagyon jól éreztük magunkat.
A februári foglalkozás a farsang jegyében telik majd. A
jó hangulatról Tünde néni
November végén és decem- gondoskodik.
Mindenkit
ber elején rendeztük meg az szeretettel várunk!
ovisok részére suliváró fogSzabó Márta
lalkozásainkat „Színre
lépünk” címmel.
A vidám délutáni
programot nagy érdeklődés
kísérte
mind a szülők, mind a
gyerekek részéről. A
kicsik izgatottan ismerkedtek az iskolá-
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Búcsúzunk a TANÁRNŐTŐL!

Karácsony után kaptuk a
megrázó hírt, hogy iskolánk
nyugdíjas pedagógusa, Guhn
Ferencné (1946-2013) hoszszú betegeskedés után elhunyt.
2009-ig, vagyis huszonnégy
éven át foglalkozott az Eötvös-iskola diákjaival. Tanította, sőt megszerettette az
egyáltalán nem könnyű,
nem közkedvelt, ugyanakkor
izgalmas és érdekes matematikát, fizikát. 1968 óta
tanított,
először
Tátkertvárosban, azután Csol-

nokon, majd a dorogi Dózsaiskolában.
Csapatvezetőként,
diákönkormányzati
vezetőként rengeteg iskolai
programot, tábort szervezett. Kifogástalan szakmai
ismeretekkel, a gyerekek
iránt érzett szeretettel, a
pedagóguspálya mindenek
feletti tiszteletével és alázatával dolgozott. Örömet
jelentett számára a diákok
sikere, éltette őt a tudás
átadásának felemelő érzése.
A pályája során kapott kitüntetések, vezető tanári és
tanácsosi címeken túl az
igazi elismerés a gyerekek
hálás tekintete volt.
Tiszteltük precíz és igényes
munkájáért, melynek köszönhetően fáradságot nem
ismerve szolgálta hivatását.
Köszönettel tartozunk a sok
segítségért, amit kaptunk
tőle. Nyugodj békében, Baba néni!
Vig Attila

DÖK-nap a karácsony jegyében
2013. december 13-án tartottuk az idei tanév első
diákönkormányzati napját.
A délután 2 órakor kezdődő
rendezvény
a
karácsony jegyében telt. E jeles
napon szép számmal gyűltek össze
kisebb és nagyobb gyerekek,
hogy
mindenki
kedvére való elfoglaltságot találjon. Sok tanuló ügyesen
használta ki a meglehetősen
széles választékot, és mindent kipróbált. Lehetett ötletesebbnél ötletesebb karácsonyi díszeket, ajándékokat
és képeslapokat készíteni,
mézeskalácsot sütni. Az
aranytorkúak is megmutathatták tehetségüket, hiszen

a folyosón dübörgött a hagyományos karácsonyi karaokeparti. Volt olyan tanuló,
aki a társaság és a pezsgés

miatt látogatott el az iskolába. Egy biztos, a programokra és a hangulatra nem volt
panasz.
A nevelőknek köszönjük a
kitartó munkát, a diákoknak
pedig azt, hogy részvételükkel emelték a DÖK-délután
fényét.
Balogh Balázs

PETŐFI
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Vaskapunál jártunk

2013. november 23-án a
Vaskapuhoz
kirándultunk
Esztergomban.
Izgalmas volt a felfelé vezető
út. A Piros turista jelzésen
haladtunk, mikor egy nagyon
sáros, csúszós, meredek részen kellett áthaladnunk. De
szerencsére segítettek nekünk. A Hármas sziklánál
megpihentünk, és játszottunk egyet. Négy csoportot
alakítottunk ki. Minden csoportnak meg kellett keresnie
egy eldugott plüss állatot az
erdőben. A pihenés után
indultunk tovább. Már nem

tartott sokáig a felfele vezető út. De jó meredek volt.
Elfáradtunk, mire felértünk.
Rengeteg érdekes dolog volt
fenn: állatsimogató (csüngő
hasú kismalac, póni, bárány,
szamár), jurta sátor, kötélhinta, kilátó. Gyönyörű volt a
kilátás Esztergomra. Szerencsére szépen sütött a nap. Az
uzsonnázás után megkerestük a hegyen elrejtett
geoládát is. Érdekes volt.
Sosem láttam még ilyet.
Sokat játszottunk, nevettünk. Nagyon jó kirándulás
volt.
Török Klaudia 5.a

Adventi készülődés

Különleges programot szervezett iskolánk a kézműveskedést kedvelőknek, adventi
koszorút készíthettünk.
A koszorú készítéséhez kétféle alap közül választhattunk, az egyik mohával volt
bevonva, a másik szalmából

készült. Soksok termésből, szárított
virágból, szalagból választhattunk
a
magunk által
megálmodott
koszorúnkra.
A
díszítést
ragasztópisztollyal illesztettük az alapra,
majd a gyertyákat is rögzítettük.
Nagyon jól szórakoztunk, jó
volt a hangulat és gyönyörűek lettek az elkészült alkotások.
Farkas Szidónia 6.b

Csengőszó

Kisvendégek az iskolánkban
Óvodából iskolába menni
mindig nagy változást jelent
egy gyerek életében. Nagy
örömmel és nem kis szorongással is jár. Ennek a változásnak a megsegítésére
iskolánk egy egész éves
programot dolgozott ki.
Programunk második eseményére 2013. december
11-én került sor.
Vendégül láttuk a
Hétszínvirág óvoda
mind a 80 nagycsoportos óvodását, a
leendő elsősöket.
Ági néni az alsós
munkaközösség vezetője fogadta, pár
szóval üdvözölte a
kicsiket. Majd iskolánk tanító nénijeivel: Edina nénivel,
Ildikó nénivel, Dia nénivel,
Erika nénivel, Jutka nénivel
és Mónika nénivel együtt
megmutattuk a megszépült
udvarunkat és az elsős osztálytermeket. A kicsik beül-

hettek az elsős padokba is.
Ezután választhattak, milyen
ajándékot készítenek maguknak. Hét helyszínen folyt
a munka: hímezhettek,
gyöngyöt fűzhettek, díszíthettek mézeskalács formákat, karácsonyfa díszeket,
játszhattak a számok birodalmában a Mikulás vagy a

karácsony jegyében. Aki
megéhezett, mézeskaláccsal
csillapította éhségét.
Közös éneklés és versmondás után elbúcsúztunk a
gyerekektől.
Teplánszkiné Török Mónika

Gyertyafaragás
san, „hámozó” mozdulatokkal alakítottuk egyedivé alkotásainkat. Először kicsit
nehéznek tűnt a
„faragás”, de belejöttünk, és nagyon dekoratív
mintákat
sikerült készíteni.
Nagyon szépek lettek
A karácsonyi készülődés a „remekművek”. Ezek igaalkalmával iskolánkban kü- zán szépen fognak mutatni
lönleges
gyertyakészítési az ünnepi asztalon.
technikát próbálhattunk ki.
Farkas Szidónia 6.b
A
gyertyakészítés
alapja egy fehér
gyertya volt, amit
különböző
színű
viaszba mártogattuk
bele. Ezt a meleg
gyertyát felakasztottuk, és egy kés segítségével formáztuk
meg. A késsel óvato-

PETŐFI

Csengőszó

Mézeskalács illat a 2. a osztályban
Az év egyik legizgalmasabb,
várakozással teljes hónapja
december, Advent hava. Ez a
hónap kicsiknek és nagyoknak egyaránt sok meglepetést tartogat.
Osztályunkban az ünnepre
hangolódásnak hagyománya
van. December eleje óta
díszítjük, szépítgetjük osztálytermünket. A gyerekek
versekkel, dalokkal várják a
Télapót, aki december 6-án
jött el hozzánk. A Mikulásnak
mindenkihez volt néhány
dicsérő szava, majd megajándékozta a gyerekeket.

segítőkész szüleink begyúrták a finomabbnál-finomabb
tésztákat, majd a gyerekekkel együtt elkészítették az
ízletes süteményeket. Nagyon finom citromos tea is
készült a sütemények mellé.
Izgalmas, tartalmas délutánt
tölthettünk együtt. December 18-án tartottuk az osztály karácsonyi ünnepségét.
Nagyon szép, megható műsorral készültek gyermekeink. A műsor egy részletét a
Zrínyi óvodában , valamint az
iskolai ünnepségen is bemutattuk nagy sikerrel.
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„Kis karácsony, nagy karácsony...”

Idén is a tanév utolsó napját
közös műsorral ünnepeltük
a Sportcsarnokban. Kicsiknagyok egyaránt lehetőséget kapnak a szereplésre.
Tanulóinkat feldíszített karácsonyfa várta a tornateremben. Az ünnepi hangulatot csak fokozták azok a
gyönyörű versek, betlehemes jelenetek, énekek, amiket tehetséges tanulóink
tettek a fa alá. Hangszeren
játszó diákjaink is bemutat-

hatták tudásukat a többiek
előtt. A meglepetés idén
sem maradt el, hiszen záró
számként a gyerekek örömére a tanárok kórusa lépett fel két karácsonyi dallal, valamint Tihamér bácsi
csodálatos hegedűjátékát
hallgathatták meg.
A műsor után mindenki
örömmel kezdte meg a várva-várt téli szünetet.
Ildikó néni

„Szép Tündérország támad
föl szívemben”
Ezután hatalmas bulit csap- Kellemesen elfáradva, izgatunk, volt zene, tánc, eszem- tottan várta kicsi és nagy a
iszom, dínom-dánom. Dec- téli szünet kezdetét.
ember 13-án mézeskalácssütést szerveztünk. Kedves,
Antónia néni

Kellemes ünnepeket!
Nyakunkba vettük a várost.
Decemberben iskolánk tanulói felkerekedtek és ellátogattak a város óvodáiba. A
Richter és a Petőfi oviban a

2. b osztályosok a „Mikulás
kesztyűje” című bábjátékot
adták elő.
A Hétszínvirág óvodában az
1. a osztályosok, a Zrínyi oviban a 2. a osztályosok irodalmi összeállítással
kívántak
boldog ünnepeket a kicsiknek és az óvodák dolgozóinak.
Tanító nénik

December 10-én délután 3
órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében iskolánk
1. a és 5. b osztályos tanulói
ünnepi műsort adtak a Városi Nyugdíjas Egyesület
karácsonyi rendezvényén.
A műsort adó tanulók neve:
Buttlinger Ivett, Holdampf

Hanna,
Kiss
Anna,
Kronavetter Kata, Mandl
Orbán Vincent, Ódor Marcell, Oláh Bence, Secgin
Bartu, Vincze Dóra, Somodi
Sára, Csapó Sára, Heves
Ádám, Hir Titanilla.
Szűcsné Marjai Marietta
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Éjszakai túra

2013. október 25-én este 7
órakor kezdődött az éjszakai
túra.
Barátainkkal izgatottan vártuk, mi történik majd ezen az
éjszakán. Elemlámpával felszerelkezve vágtunk neki a
kalandoknak. A túra három

és fél órás volt. Sziklát másztunk és barlangba ereszkedtünk. Körülbelül 8 km-t tettünk meg kétszáz méteres
emelkedéssel. A sziklák meghódításáért keményen meg
kellett küzdenünk, de megérte: tetejükről szépen látszottak a környező települések fényei. Az időjárás is kedvezett nekünk.
Köszönjük
az
élményt
Bohner Zsolt túravezetőnek,
és Kovács Klára, valamint
Kukné Zsombik Mária tanítónőnek!

Csengőszó

Tanodai kirándulás
és természetjárás a Pilisben
November 9-én, szombaton
reggel 8 órakor kitűnő túraidőben gyülekezett a csapat
a Zrínyi-iskola előtt.
Busszal utaztunk Piliscsévre,
ahol a nemrég felújított katolikus templomot tekintettük meg. Ezt követően turistaúton kirándultunk a hegyekbe, az Eszperantó forráshoz. A gyerekek saját
készítésű túrabotokkal gyalogoltak. Kellemes séta után
érkeztünk meg a nemrég
rendbe hozott forráshoz.
Közös rőzsegyűjtéssel folytattuk a programot. Tüzet

gyújtottunk, és mindenki a
saját maga által vágott és
faragott nyárssal sütögette a
magával hozott elemózsiát.
Visszafelé haladva megtekintettük a csévi műemlékpincéket, ahol megcsodáltuk
a népi építészet megmaradt
emlékeit.
A látott és hallott ismeretek
feldolgozása egy tanodai
foglakozáson történt totó,
tabló, rajzok és gyűjtőmunka formájában.
Kukné Zsombik Mária
Ködös Endre

Bánkuti Anna,
Hüse Adrienn 8.o.

Királyréten szellemvasutaztunk
November 9-én félelmetes
jelmezeket öltöttünk: szülők,
gyerekek, közel hetvenen,
hogy halloween alkalmából

együtt rémüldözzünk. Királyréten a kisvasút átalakul
ilyenkor: zombik, vámpírok,
félelmetes lények lepik el az

állomásokat és a kisvasutat.
Az Ámulat Társulat garázdálkodik ilyenkor a környéken,
és vicces-félelmes műsorral
kedveskednek a „közönségnek”. Persze mi sem voltunk
tétlenek: verseltünk, játszottunk velük együtt. Találkoztunk Piroskával, aki a farkas
elöl menekült, Jack Spero
kapitány is feltámadt, hogy
velünk utazzon, sétáltunk
egyet a sötét erdőben is, de
a legjobban a zombik tánca
tetszett nekünk. Nagyon
büszkék voltunk magunkra,
mert a társulat vezetője a
program végén felkeresett

bennünket és azt mondta,
még ilyen klassz csapattal
sosem utaztak, belevaló és
igazán illemtudó gyerekek és
felnőttek voltunk!
Jól éreztük magunkat, ajánljuk mindenkinek, aki szeret
egy kicsit borzongani, játszani! Mi jövőre is ott leszünk!
3. b osztályosok

Csengőszó
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Lovas vágta
November 29-én, pénteken
Budapesten jártunk a Papp
László Sportarénában megrendezett OTP Lovas Vágtán.
A kettes fogatok szimultán
versenyével kezdődött a
program, melyet Quintz Gábor tahitótfalui hajtó nyert
meg. Ezután a Magyar Lovas
Csillagok Gálája következett,
melynek során száz szereplő
és nyolcvanhét ló jelent meg
egyszerre az Aréna porondján. A bugaci csikósok bravúrosan lovagoltak. Hintón is
érkeztek szereplők, Sissy
királynői ruhákban.
Huszárok bemutatóját is
láthattuk, harminckét lóval.
Szép alakzatokat mutattak

be. A három ötösfogat, a lovas íjász bemutatónak is A lovassport kiemelkedő
pusztaötös is színesebbé részesei lehettünk. Az íjá- személyét, Laci bácsit is feltette a programot, hiszen szok lóháton vágtatva céloz- köszöntöttük a 80. szülinapja
alkalmából. Nagyon jó programokat láthattunk.
A buszon együtt utaztunk a
Petőfi-iskolából
érkezett
gyerekekkel. Tőlünk, a Zrínyi
-iskolából a 3. és 4. osztályosok közül azok jöhettek, akiket tanítóink válogattak ki a
jó iskolai munka alapján. Egy
másik busszal jöttek gyerekek az Eötvös-iskolából is.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a nagyszerű rendezvényen! Köszönjük, hogy ott
ilyen előadásra Magyaror- tak a céltáblákra. A pónilova- lehettünk!
szágon még nem volt példa! sok versenye előtt, megjött
L. Lilla, P. Zsófi, G. Julcsi,
Egy izgalmas és világhíres a Mikulás!
A. Bende, T. Ákos 4.a

A Csodák palotájában jártunk
2013. november 25-én, hétfőn a 3. a és 4. b osztályosokkal kirándulást tettünk a
Csodák Palotájába.
Sok érdekességet láttunk, és
próbára is tehettük magunkat. A „tükör fogságában”
nem mindig tudtuk eldönteni, melyik társunk van előttünk vagy mögöttünk. Érdekes volt kipróbálni azt az
autót, melynek négyszögletes volt a kereke. Új hangszerfajtával is megismerkedtünk: a xilofon és az orgona
keverékeként szokatlan han-

gokat adott. Osztályfőnökünk, Gizi néni még a Boci,
boci tarkát is eljátszotta rajta. 11-órakor egy külön teremben kémiai kísérlet hajtottunk végre: a belélegzett
hélium hatására elvékonyodott, egy másik gáz hatására
dörmögővé változott a hangunk. András bácsi kísérletei
nagyon izgalmasak voltak.
Valamennyien nagyon élveztük a kirándulást, amit fokozott az is, hogy aznap leesett
az első hó!
Geiszler József 4.a

Nálunk járt a Mikuláááás!
Idén harmadik alkalommal
látogatott el december 6-án
este hozzánk a Mikulás.
Furulyaszóval, versekkel és
színdarabbal vártuk a nagyszakállút. Cserébe ajándékokat is kaptunk, amit a
folyosón és a tantermekben
rejtve kerestünk meg.
Köszönjük, Mikulás!
3. b osztályosok

Szeretet volt idén a Mikulás
puttonyában
Rendhagyó módon ünnepeltük meg ezt a mindenki
által nagyon kedvelt ünnepet iskolánkban.
Az osztályok ötleteltek,
ajándékokat
késztettek
egymásnak. Senki sem maradhatott apróbb meglepetés nélkül. A felsős színjátszósok műsorral készültek,
melyet osztályról osztályra
járva mutattak be a gyerekeknek. A Mikulást jó barátai kísérték el a termekbe –

a téli ünnepkör egy-egy
jellemző szereplőjeként -,
ahol találós kérdések formájában kellett felismerniük őket a gyerekeknek. A
műsor zárásaként a titokban készült kis ajándékok is
gazdára találtak.
Igazán ötletesek és kedvesek voltak az ajándékok, s
ami a legfontosabb, igazán
nagy szeretettel készültek!
Diákönkormányzat
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Csengőszó

Kézilabda-maraton
2013. december 13-14-én
került sor Dorog Város Egyesített Sportintézménye és a
Dorogi Kézilabda Klub közös
évzáró rendezvényére, a 24
órás Kézilabda-maratonra a
Városi Sportcsarnokban.
December 13-án este 20 órai
kezdettel indult útjára a labda dr. Tittmann János polgármester megnyitó beszédét követően. Rövid köszöntőt mondott dr. Bognár Ferenc a Komárom-Esztergom
megyei Kézilabda Szövetség
képviseletében.

A rendezvényt az U14-es
kézilabdás lányok és az U14es labdarúgó fiúk játéka nyitotta. A fiúk rendkívül lelkesen játszottak, azonban nem
tudták felvenni a versenyt a
kézilabdásokkal.
Ezután következett a jelenlegi junior csapat játéka a korábbi junior játékosok ellen.
Ez a mérkőzés remek csatát
hozott. A mostani junior
csapat a tabella második
helyén telel, a korábbi csapatot pedig olyan játékosok

alkották, akik ma is aktív
játékosok, azonban már eligazoltak Dorogról és magasabb osztályban kézilabdáznak.
22:00 - 01:00 között az amatőr csapatoké volt a főszerep. Pályára léptek a Dorogi
NC birkózói, a Dorogi FC labdarúgói, az Új-Hullám SE és
Úszóiskola oktatói, a K & B H
Kft. úszómesterei, a DOKI
pedagógusai, valamint a
kézilabdás gyerekek szüleiből összeállított csapatok. A
mérkőzések rendkívül jó
hangulatban
teltek, a végső
győzelmet
a
DOKI pedagógusokból álló
csapta szerezte
meg a kézilabdás
szülők
előtt.
01:0008:00
között a dorogi
felnőtt kézilabda csapat játszott a helyi amatőr csapat
ellen, valamint a volt dorogi
férfi csapat játékosival kiegészülve. Ez az időszak roppant
megterhelő volt a lányok
számára, akik nem csak egymással, hanem a fáradsággal
is megküzdöttek az éjszakai
órákban.
8:00 - 16:00 között a korosztályos csapatok - az óvodásoktól az U14 korosztályig
bezárólag - léptek pályára,
meghívott csapatok ellen.
16:00 - 17:00 : dorogi szeni-

or csapat játéka. A lányok
szép számmal jöttek össze
nosztalgiázni, remek hangulatú mérkőzést játszottak
egymás ellen.
17:00 -18:00 :
FTC- ÉRD NB
ifjúsági csapatok mérkőzés.
18:00- 19:00
FTC-Győr
szenior mérkőzés. Legnagyobb örömünkre elfogadta meghívásunkat az FTC
legendás csapata, ahol olyan
játékosok szerepeltek, mint
Kökény Beatrix, Pádár Ildikó,
Pádár Margó, Tóth Beatrix,
Simics Judit, csupa válogatott játékos .A dorogi közön-

Igazi örömjáték kerekedett a
végére, ahol a dorogi lányok
diadalmaskodtak. A Sportcsarnok zsúfolásig megtelt,

ség felállva szurkolta végig a
mérkőzést. Nem mindennap
találkozhatunk ilyen legendás játékosokkal.
A nap zárásaként következett a dorogi NBII.- es csapat
játéka az Érd fiataljai ellen.

A rendezvényen iskolánk
valamennyi kézilabda játékosa pályára lépett és aktívan
kivették részüket a 24 órából. Köszönjük és gratulálunk
mindenkinek!!!

és így biztatták a lányokat.
Felemelő érzés ilyen közönség előtt pályára lépni.
A 24 óra elteltét látványos
show műsor zárta, szerpentineső, lézer show és buli
következett.

Györgyné Körmöczi Renáta
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