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Dorogi Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Művészeti Munkaközössége
megalakulásakor
célul tűzte ki a tagiskolák
közös kiállításának létrehozását. Az immár harmadik ilyen
jellegű kiállításon a tanórai és
a szakköri keretekben folyó
képzőművészeti tevékenység
bemutatására vállalkoztunk
az előző tanév legsikeresebb
munkáin keresztül.
A kiállítás megnyitójára május
17-én, az Európa Nap keretében került sor a József Attila
Művelődési Házban, a Dorogi
Galéria Gáthy Zoltán termé-

ben. Dr. Tittmann János, Dorog
város Polgármestere megnyitóbeszédében gratulált a közel
80 alkotónak, akik munkájukkal

bizonyították, hogy az alkotókészség és képesség nem veszett ki a mai ifjú generációból
sem. A legnagyobb elismerés
hangján szólt az alkotó fiatalok

patrónusairól. „A civilizáció
csatákat nyer a kultúrával
szemben, de mi, akik itt vagyunk - vagy akik egy hangversenyen vesznek részt, netán
otthon egy könyvet olvasnak
-, nem adjuk fel. És soha nem
adja fel Kapa Melinda, P.
Tóth Major Krisztina és Kolonics Péter sem” - hangzott a
művésztanárok
méltatása.
Külön köszönet és elismerés
illeti a Cantilena Kórust, valamint karnagyát, Kovácsné Fódi
Krisztinát, akik a tőlük megszokott magas színvonalon emelték a kiállítás rangját.
(kOpE)

Az ország öt legjobb tudományos
diákdolgozatából négy dorogi
Évek óta sikeresen szerepelnek
a dorogi tanulók a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája regionális és országos döntőin. Amit azonban az idei kiírásban elértek, az példátlan és
alighanem
felülmúlhatatlan
teljesítmény. A százhalombattai elődöntőből nyolc tanuló
került a budapesti döntőbe, így
az országban a legtöbb kvótát
szerezték a negyvenkilenc prezentációt felvonultató mezőnyben. A május 12-én lebonyolított konferencián pedig ragyogóan helytálltak a rendkívül
magas színvonalú versenyben.
Második díjat nyert Holyba
Tamás (Zrínyi Tagiskola, Zicsi
Enikő és Holybáné Pédl Mária
mentoráltja), Kolozsvári Barnabás (Eötvös, Bartl Zoltán), Ber-

ta Lourdes (Zrínyi, Dankó József). Első díjat nyert Krempf
István (Eötvös, Balogh Balázs,
Schieszler Anna), Laár Ambrus
(Zrínyi, Tóth Major Krisztina),
Pléli Csanád (Zrínyi, Kovács
Lajos), Molnár Villő (Zrínyi,
Kovács Lajos, Molnár Klára),
Pusenyák Viktória (Kovács Lajos, Pusenyákné Tavasz Tünde).
A dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária által vezetett zsűri
ezután ismertette döntését
arról, hogy öt előadót és felkészítőit hívja meg a június 18-án
lebonyolítandó
Tudomány
Napja rendezvényére Budapestre. Négy tanuló és felkészítőik Dorogról érkeznek majd
erre a rangos eseményre:
Holyba Tamás, Krempf István,
Molnár Villő és Pusenyák Vik-

tória mentoraikkal együtt újra
számot adhatnak felkészültségükről, valamint az egész tanévben végzett kutatásmódszertani munkájukról.

Köszönet
jár
Bulhardtné
Hagelmayer Ágnes koordinátornak, Szurdiné Szó Anikó
szerkesztőnek, és valamennyi
pedagógusnak, tanítónak, akiknek a munkája ott van ebben a
sikerben.
Dankó József

Oldal 2

EÖTVÖS

VIII. Országos Zománcművészeti Biennálé, Eger
Kétévente kerül sor a magyar
zománcművesség utánpótlását nyújtó ifjú alkotók seregszemléjére Egerben, melynek
elsődleges célja az egymástól
való tanulás, a zománctechnika alkalmazásának helyes
útján járás, a fejlődés.
„Ahhoz, hogy valódi zománckép jöhessen létre, értenünk
kell a tűz szellemének nyelvét. Az alkotás tehát az em-

nagyon izgatottan vártuk az
eredményhirdetést. A műsor
Okos Viola énekével kezdődött. Ezután Kovács Katalin,
az Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatója vette át
a szót. Köszöntőt mondott
Habis László Eger Megyei
Jogú Város polgármestere és
Kátai Mihály Munkácsy-díjas
festőművész, aki hosszan
beszélt a zománcozás törté-

beri szellem, és a természet
szellemének közös munkája.”
írja az Egri Kulturális és Művészeti Központ vezetője,
Kovács Katalin. Ez a gondolati folyamat volt a zsűrizés
alapja.
Örömmel fogadtuk a hírt,
hogy az Eötvös Alkotókör
minden munkáját kiállították
a VIII. Országos Zománcművészeti Biennálén, több munka a katalógusba is bekerült .
Két csoport és egy egyéni
pályázó munkája helyezést
ért el .
Április 26-án Egerbe utaztunk
a biennálé megnyitójára.
Mikor
megérkeztünk
a
Vitkovics Alkotóházba, mindenhol csodálatos zománcképeket láttunk. Szebbnél
szebb képek díszítették a
falakat. A kiállítóterembe
érve a saját munkáinkat is
megpillantottuk. Ekkor már

netéről. Ezután az eredményhirdetésre került a sor. Az
egyéni kategóriában Kovács
Vivien munkája 3. helyezést
ért el. Csoportos kategóriában Kecskeméti Klaudia és
Fekete Zsanett pályamunkája szintén 3. lett. Mi ötödikesek, Zibák Fanni, Uracs Bertold, Selmeci Anna, Róth
Edina, Pohner Orsolya, Lajos
Nikolett, Kónya Kata 1. helyezést értünk el. Szakkörvezető tanárunk, Péter bácsi
sok éves sikeres munkája
elismeréséért oklevelet kapott.
A Biennálé megnyitója után
sétáltunk Egerben, megnéztük a Bazilikát és a Líceum
épületét, kicsit átéreztük a
barokk városközpont hangulatát a Széchenyi utcán sétálva. Vidáman indultunk haza.
Kónya Kata 5.c

Csengőszó

Eötvös-napok
Néhány nappal az Eötvös-napok
előtt rossz
híreket hallottunk
a
várható időjárásról.
Lehűlést,
hatalmas
viharokat jósoltak a meteorológusok. Annak ellenére,
hogy a tervezett szabadtéri
programok közül néhányat
el kellett halasztanunk, remekül sikerültek az idei
diáknapok.
A hagyományokhoz híven a
színjátszó szakkörösök előadása nyitotta a programokat, akik William Shakespeare: A makrancos hölgy
című darabját mutatták be.
Rajzpályázatot hirdettünk a
Nemzetközi Családév 20.
évfordulója alkalmából. A
beérkezett legjobb munkákból az Eötvös Galériában
nyílt kiállítás. Megrendeztük hagyományos iskolai és
iskolák közötti versenyeinket is. Az alsósok szavaló,
nyelvtan-helyesírás, matematika, angol versenyeken,

a felsősök nyelvi-irodalmi,
történelem, matematika,
angol és német nyelvi versenyeken mérhették össze
tudásukat. Természetesen
nem maradhattak el a tanár
-diák mérkőzések sem. Az
alsósok indián project keretében ismerkedtek az indiánok életével, szokásaival.
Nagy élmény volt mindenki
számára egy budapesti két
tanítási nyelvű általános
iskola hatodik osztályosaiból verbuválódott zenekar,
a Rockforce együttes koncertje. Számos sport– és
szabadidős program is várta
a gyerekeket, mindenki
talált kedvére valót. A kétnapos rendezvény a zeneiskolások
hangversenyével
zárult.
Schieszler Anna

Siker a szavalóversenyeken

Iskolánk 3.b osztályos tanulója, Árkosi Klaudia idén
tavasszal két szavalóversenyen is indult, melyeken
szép sikereket ért el.
Március 13-án Dorogon a
Petőfi-napokon a sok ügyes
3-4. osztályos szavaló között Klaudia 1. helyezést ért

el Juhász Magda: Álomhajó
és Petőfi Sándor: Szeget
szeggel című versének elmondásával. A sikeren felbuzdulva Klaudia benevezett az ISTER-GRANUM Eurorégiós Vers– és prózamondó versenyre is, melyet
április 26-án rendeztek
meg. A színvonalas versenyen a 32 induló közül Klaudia a 3. helyezést szerezte
meg. A zsűri kiemelte szöveghű versmondását, értelemszerű hangsúlyozását,
drámai előadásmódját.
Gratulálunk!
Horváth Magdolna

EÖTVÖS

Csengőszó

Író-olvasó találkozó

2014. május 12-én az Arany
János Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára Böszörményi
Gyula írót látta vendégül.
Gurinné Pintér Gabriella
meghívásának köszönhetően tizenkét eötvösös diák is
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7. Gyerek ARC kiállítás

részt vett ezen az eseményen. Azok a 7. és 8. osztályos tanulók találkoztak az
íróval, akik az Olvass velük! pályázat keretében
elolvasták Lúzer Rádió,
Budapest! című könyvét.
Külön meghívást kapott
Limpár Csenge a 3. b osztályból, aki Böszörményi
Gyula összes könyvét elolvasta. Az író először mesélt
az életéről, a műveiről, majd
válaszolt a gyerekek kérdéseire.
Schieszler Anna

Közel 1700 képből
lett kiválasztva az
a körülbelül 90
kép, amely kiállításra került Budapesten a 7. Gyerek
ARC országos pályázat keretében.
Róth Edina 10-14
éves kategóriában
1. díjat nyert. Nagy siker ez
neki és az Eötvös Alkotókörnek! Munkájával szakkörünket képviselte még Balogh
Rebeka, Dávid Réka, Lajos
Nikolett és Bönde Barna-

bás. Dorogról kiállításra
került Kapuscinski Leonórának, a Petőfi-iskola diákjának munkája is.
Gratulálok mindenkinek!

Ballagás 2014
8.a Osztályfőnök: Balogh Balázs
Balogh Krisztián
Bartl Eszter
Bereczki Dávid
Deák-Cheul Patrik
Fekete Zsanett
Harangozó Dániel
Horváth Kitti Zita
Imrei Réka
Katona Csaba
Kecskeméti Klaudia
Kerényi Dávid
Király Dávid
Kisszölgyémi Áron

Kovács Klarissza
Kovács Nóra
Lévai Tamás
Máté Alex
Nagy Mónika
Pethő Georgina
Pintér Dóra
Priáll Edina
Szabó Kornél
Szabó Máté
Tiba Bernadett
Tóth Milán
Vati Eszter

8.b Osztályfőnök: Szencziné Szilárd Gabriella
Apáthy Patrik
Bereczki Renáta
Bräitigam Beatrix
Burján Zsolt
Eke Brigitta
Járó János
Kmetz Fruzsina
Koncz Rebeka
Kovács Attila
Krempf István
Kulik János
Marton Ákos
Molnár Szilárd
Nyőgér Huba

Raffai Ramóna
Simon Viktor
Szabó Tamás
Szakács Roland
Sziklai Dávid
Szívós Brigitta
Szívós Henrietta Regina
Szoboszlai Szilárd
Szvoboda Hanna
Tóth Adrienn
Tuza Martin
Ungvári Bence
Valek Bence

(kOpE)
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PETŐFI

Osztálykirándulás egy
elhagyott kőbányában
A két negyedik osztály vonattal Pilisjászfalura utazott.
Már ez is izgalmas volt, mert
többen még soha nem ültek
vonaton. Kár, hogy rövid volt
az út, hamar le kellett szállnunk.
Gyalog indultunk neki a
hegynek. Először a házak
között, mert az erdő szélén
sétáltunk egyre magasabbra.
Gyönyörködtünk a kilátásban. Látható volt a Kétágúhegy, és a Pilis hegység nyugati vonulata. Alattunk Pilisjászfalu, a távolban Piliscsév
házai húzódtak meg a hegyek között. A bányagödör
szélén omladékony, laza a

talaj, ezért nem merészkedtünk közelebb. Jól látható,
hogy változatos, tagolt a
felszíne. Különleges hangulata van. Nagyon megéheztünk, mire letelepedtünk,
ezért nekiálltunk falatozni.
Majd érdekes, szép, különleges kövek után kutattunk, és
találtunk is. A „bányászkodás” után számháborúztunk. Sokat nevettünk egymáson, ahogy próbáltuk
megközelíteni az ellenfelet,
hogy le tudjuk olvasni a számokat.
Nagyon jól éreztük magunkat. Lepirulva, kövekkel gazdagodva indultunk haza.
4.a osztály

„Örömünnep ez a nap,
virágszirmot bont a nap”
jait is felköszöntötte.
Az ünnepi műsorra
május 6-án került sor
az
önkormányzat
dísztermében, amit
nagy örömmel fogadtak a nyugdíjasok. A
hallgatóság
nagy
tapssal jutalmazta a
gyerekek szívből jövő,
szeretetteljes
Iskolánk 1.a osztályos tanulói szereplésüket. A megható
anyák napja alkalmából előadás után a diákjainkat
nemcsak a szülőket és a csokival jutalmazták meg.
nagyszülőket, hanem a városi Nyugdíjas Egyesület tagSzűcsné Marjai Marietta

Csengőszó

Siker „Az én mesém”
pályázaton
Az évenként kiírt Írjunk és
illusztráljunk együtt mesekönyvet pályázatra 6 éves
kortól várták a meséket,
amelyeket feltöltöttek egy
online mesekönyvbe. A legjobb mesék és a hozzájuk
készült illusztrációk nyomtatott mesekönyvben is megjelennek.
Iskolánkból Reiser Erika és
Zentai Máté 2.b osztályosok
története bekerült az online
mesekönyvbe, Zentai Máté

meséje és illusztrációja a
nyomtatott kötetben is olvasható lesz.
Ezeket elolvashatjátok a
mesekonyvem.com oldalon.
Bartalos Edina

Bakancsos túra
Bakancsos túránk ezúttal a
fekete-hegyi turistaházhoz
vezetett. A Dorogi Túra 7
rendezvénysorozat keretében az Egyetértés Sportegyesület
Természetjáró
Szakosztályának túravezetőivel fedeztük fel a pilisi természet kincseit.
A Pilisszentlélek fölötti autóparkolóban szálltunk le a
buszról. Ott már vártak
ránk. Kaptunk egy turistatérképet. Majd megmutatták, hogyan is kell értelmezni: hol állunk éppen, és melyik úton fogunk eljutni a
Sasfészeknek is nevezett
turistaházhoz. Sok hasznos
és érdekes információt kaptunk, amiket a későbbiekben fel tudtunk használni.

Ezután társaságunkból öt
csoport alakult. A csoportok
különböző időben és különböző útvonalon jutottak el a
végcélig. Egymással versenyezve indultunk harcba a
fődíjért: 4 főre szóló uszodai
belépőért a dorogi uszodába. A győzelemért kvíz feladatokat kellett megoldanunk,
megmutathattuk,
milyen ügyesek vagyunk
sátorállításban és lebontásban, valamint tűzrakásban.
Ezt a versenyt Erika néni és
a 4. osztályosok nyerték.
Gratulálunk nekik!
De azt hiszem, mindannyian
nyertünk: sok ismeretet és
egy gyönyörű szép helyen
eltöltött délutánt!
Templánszkiné Török Mónika

Csengőszó

PETŐFI

Visegrádi kirándulás
Ebben a tanévben sok mondát olvastunk Mátyás királyról. Több olvasmányunk szólt
seregéről, könyvtáráról és

palotáiról. Ezért elhatároztuk, hogy az idén Visegrádra
megyünk kirándulni, hogy
élőben megnézzük, hol élt az
igazságos király.
A két harmadik osztály május
10-én kelt útra. Először a
királyi palotában tettünk egy

nagy sétát. Benéztünk mindenhova, pénz dobtunk a
szökőkútba, megsimogattuk
az oroszlános kút talapzatát.
Ezeket eddig csak
fotókon láttuk, jó
volt élőben is megtapasztalni a régi kor
hangulatát. Természetesen már nagyon
vártuk a kirándulás
csúcspontját, a bobozást. Izgalommal
és egy kicsi félelemmel álltuk végig a hosszú
sort. A csúszás remek élmény volt, sikítoztunk, integettünk egymásnak.
Nagyon jól éreztük magunkat Visegrádon. Az utazás
közben gyönyörű tájakon
vezetett az utunk.
3.b
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Nagy mese pályázat
A MTVA idén is meghirdette
a Nagy mese című pályázatát a 8-18 korosztály számára. Összesen 386 mesemondó nevezett a versenyre az
ország különböző tájaitól és
a határon túli területekről. A
zsűri neves színészekből,
rendezőkből, dramaturgokból állt.
A versenyzőkből 35 produkciót választottak ki, akikkel
stúdiófelvétel készült. Az ő
meséire lehetett szavazni.
Iskolánkból 8 tanuló pályázott, közülük Ruskó Fanni 8.
osztályos tanuló jutott a
döntőbe La Fontaine: A teknős és a nyúl című mesével.
Az ünnepélyes díjkiosztó a
MTVA Színházában volt,
ahová nemcsak a Fannit,

Ballagás 2014
8.a Osztályfőnök: Süttő Zsolt
Alpári Károly Levente
Csapó Erik
Djuroska Máté
Flórián Máté Norbert
Ipolyi Blanka Katalin
Jillich Márk Soma
Juhász László
Keller Krisztina
Kis József László
Lehotai Lili
Marschall Mirtill
Mikler János

Molnár Barbara Szilvia
Pázmándi Liliána
Pusenyák Bettina
Ross Péter
Sápi Henrietta
Szabó Alexandra Erzsébet
Szabó Kitti
Sztodola Krisztián
Vasadi Ruben
Vámosi Klaudia Krisztina
Winkfein Martin Balázs

8.b Osztályfőnök: Kapa Melinda
Berbécs Patrik
Boris Mónika
Boros Krisztina Melinda
Csombók Vanda
Dávid Márk
Fajcsik Dominik
Fehér Bendegúz Márton
Gubán Gábor
György Bence István
Janusz István
Kiss Vivien

Kovács Tünde
Lakatos Kevin
Nagy Mihály
Paltineanu Evelin
Petrics Ádám
Ruskó Fanni
Spiegelberger Krisztofer
Szabó Dominik Bence
Urbán Zsolt
Vadász Milán
Vámosi Krisztián István

hanem a családját is meghívták, hogy a helyszínen
szurkolhassanak. A 14-18
éves korosztályban Ruskó
Fanni mindnyájunk örömére

2. helyezést ért el. Az eredményhirdetés után riportot
is készítettek vele.
Büszkék vagyunk erre a
nagyszerű eredményre, sok
szeretettel gratulálunk!
Dr Nagyné Perjési Ildikó
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ZRÍNYI

Sítábor Innsbruckban

Február 16-án reggel izgatottam
gyülekeztünk
a
Sítechnika Kft. üzlete előtt,
majd fél hétkor 20 gyerekkel, 19 felnőttel és 5 síoktatóval indultunk Innsbruckba.
A hosszú út után mindenki
fáradtan foglalta el a szobáját, de másnap újult erővel
indultunk Muttereralm sípályáira, ahol megtudtuk a
csoportbeosztásokat. A kezdő gyerek és felnőtt, a középhaladó és haladó síelők
mellett még snowboardos
csapatunk is lett. Második
nap Kühtai pályáin siklottunk
a gyönyörű napos időben. A
hátralévő két napon pedig az
Axamer Lizum olimpiai pályáján síeltünk. Az első, kicsit
ködösebb napon még nem
láthattuk teljesen azt, amit
másnap a ragyogó napsütésben már a felvonó-vonatról
megcsodálhattunk: milyen

gyönyörű környezetben töltjük a napot. Esténként a
vacsora után mindig volt egy
kis összejövetel, ahol megnéztük az aznap készült videókat, hogy lássuk ki hogyan
síelt. Az utolsó napon tartottuk meg a síversenyt, ahol
ugyanolyan
elektromos
rendszer mérte az időnket,
mint a nagy versenyzőkét.
Kiderült, hogy a kezdő síelőknek sikerült elsajátítaniuk
a síelés alapjait, bátran
csúsztak le a pályán. Akik
már több éve síeltek, a tábor
ideje alatt tovább csiszolták
technikájukat, mert ők szinte
száguldottak lefelé. A snowboardosok is bebizonyították, hogy pár nap is elegendő, hogy biztonsággal lejöjjenek a kitűzött útvonalon.
Február 21-én élményekkel
gazdagon tértünk haza.

Izgatottan
készülődtünk,
ünneplő ruhában feszengtünk. Szüleink velünk együtt
izgultak. Dankó József igazgató bácsi, Cziglényi Eszter

Látogatás a múzeumban
Múzeumi órán vettünk részt
osztályommal, a 3. a-val. Az
esztergomi Balassi Bálint
múzeumba látogattunk el. A
rendhagyó óra témája Honfoglaló őseink élete volt.
Betekintést nyertünk elődeink életébe, öltözködési szokásaiba. Megtudtuk, hogy
ruházatukhoz használt anyagok a nemez, bőr,
gyapjú,
valamint
nemesfém-veretek
voltak. Közülünk a
legmagasabb fiút
és lányt be is öltöztették honfoglalónak. Érdekes, hogy
akkoriban a lányok
is nadrágot hordtak
a lovaglás miatt. Vándorló
életmódjuk megkönnyítésére szétszedhető jurtákat
(lakósátrakat)
építettek,
amiket aztán könnyű volt
lebontani, tovább szállítani
és újraépíteni. A jurta lejáratával szemben volt helye a
sámánnak, tőle jobbra vol-

tak a férfiak, balra a nők és a
gyerekek. Télen a meleget a
jurta közepén rakott tűz
biztosította, aminek a füstje
a sátor tetején levő nyíláson
keresztül távozott. A használati tárgyak is a jurtán belüli
csoportosításnak megfelelően voltak elhelyezve. Korabeli foglalkozásokat is meg-

ismertünk: ötvös, kovács,
halász, stb. Tetszett, hogy a
látogatás végén bemehettünk az ott felállított jurtába
és kézbe vehettük a korabeli
használati tárgyakat is.
Élményekkel gazdagon tértünk vissza az iskolába.
Meszes Márton 3.a

Kutyás óra a 2.a-ban

2014. május 10-én rendhagyó kutyás órát tartottunk a
2. a osztályban. A Közelebb
az állatokhoz alapítvány
d o l g oz ó in a k
segítségével,
tanárnő és Gurinné Pintér és Benivel, a
Gabriella
gyermekkönyv- g o l d e n
táros döntötte el, hogy ki retriver
kubizonyult a legügyesebbnek. tyussal
egy
Mesemondásban Szitás Erik igazán érdelett az első Lázár Ervin: Bab kes, és mozBerci kalandjai – A csodapa- galmas tantika című meséjével. Vers- órát mutatmondásban Meszes Márton tunk be az érdeklődőknek.
szerezte meg az első helyet Az alapítvánnyal próbáltuk
Kovács Barbara: Ma rossz bemutatni, hogy milyen
leszek című versével.
sokrétűen lehet akár tanórai
A verseny végén örültünk a foglalkozásba, akár mozgádicsérő szavaknak, a könyv- sos sportfoglalkozásba bejutalomnak és az oklevélnek! vonni ezeket a terápiás kutyákat.
Szitás Erik 3.a
Vörös Emese 8.a

Vers– és mesemondó verseny
Hagyományainkhoz
híven
idén is megrendeztük osztályunkban a vers- és prózamondó versenyt.

Csengőszó

Az alapítvány az oktatókutyákat, mint motivációst
eszközt használva, egy új
pedagógiai módszert dolgo-

zott ki, mely a tanórákat
mozgalmasabbá, érdekesebbé, a gyerekeket motiváltabbá, együttműködőbbé teszi.
A kutyák által végzett feladatok sokféleségének csak
a pedagógus fantáziája szab
határt!
Magyar Csilla

Csengőszó

ZRÍNYI

Opera itt, opera ott
A felső tagozat 45 tanulója
már régóta készülődött a
Varázsfuvola című Mozartopera megtekintésére. Irigykedve figyeltük a 17 kis alsós
készülődését március végén.
Ők Ránki György: Pomádé
király új ruhája című meseoperát nézték meg az Operaházban. De végre május 8án, sok várakozás után mi is
elindultunk a gyönyörűen
felújított Erkel Színházba.
Nagyon vártuk az előadást,
ami hihetetlenül jól sikerült.
Három órás hossza ellenére
nagyon élvezetes volt, cseppet sem unatkoztunk. A két
felvonás közötti szünetben
pedig a hatalmas tömegben
sok ismerős arccal találkoztunk, mert esztergomi diákok
is jöttek, és megismerkedtünk új emberekkel is.

Mindenki nagyon szép ruhában jött, és a csoporton kívül
is mindenkin elegáns öltözék
volt. Igazán élveztük, hogy
csinosak vagyunk, és ilyen
szép környezetben és programmal tölthetjük az estét.
A nagyszerű előadás után
egymás szavába vágva beszéltük meg élményeinket a
buszon, majd játszottunk,
hangoskodtunk.
Tökéletesen sikerült, szép
estét töltöttünk együtt.
Mindannyian fáradtan értünk haza, de ez is egy felejthetetlen élmény volt. Köszönjük a szervezést énektanárunknak, Kriszti néninek.
Remélem jövőre is megyünk
az Erkel Színházba!
Sipőcz Melinda 6.b.

Oldal 7

KGYTK regionális döntő
Április 15-én Százhalombattán a Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciája
regionális döntőjében 14
dorogidiák vett részt, akik
összesen hat 1., két 2. és
hat 3. díjat vihettek haza. 1.
díjat nyertek Berta Lourdes,
Holyba Tamás, Molnár Villő, Pléli Csanád, Pusenyák
Viktória (Zrínyi), Krempf
István (Eötvös), 2. díjat
nyert Laár Ambrus (Zrínyi),
illetve Kolozsvári Barnabás
(Eötvös). 3. helyezettek:
Vörös Attila, Arató Bendegúz, Bali Rajmund, Gergely
Júlia, Nagy Flóra, Szitás Erik
(Zrínyi). A felkészítő nevelők
közül tovább folytathatják a
munkát: Kovács Lajos, Kovács Klára, Dankó József,
Tóth Major Krisztina, Zicsi
Enikő a Zrínyi iskolából;

Ballagás 2014
8.a Osztályfőnök: Mikolai Laura
Bánkuti Anna
Éberhardt György
Göndör Brigitta
Gulyás Krisztián
Hack Dominika Fanni
Hüse Adrienn
Józsa Sándor Bertold
Kara György
Krsák Kevin
Leszkó Bianka Izabella
Lieber Laura

Mező Nóra
Mike Kornél Károly
Novák Ferenc Barnabás
Pánczél Bence
Pongrácz Zsolt
Skripek Vivien
Szabó Cintia
Szendi Zsadány
Sztabina Vivien
Vörös Elizabet Terézia
Vörös Emese

8.b Osztályfőnök: Cziglényi Eszter
Albert Bernát
Dallos Ákos
Dimitrov László
Dimitrov Zsófia
Kárpáti Katalin
Kónya Viktória
Kovács Barnabás
Kranyik Rebeka Gabriella
Laár Ambrus
Mucsi Zsófia

Németh Márk Benedek
Pacsmag Patrik Zsolt
Patakfalvi Katalin
Rigó László
Sajti Gréta
Sándor Máté Péter
Somogyi Ádám
Székely Keresztes Laura
Szitás Levente Richárd

Balogh Balázs és Bartl Zoltán az Eötvös iskolából, valamint
könyvtárosként
Bulhardtné
Hagel-mayer
Ágnes és Schieszler Anna,
valamint Szurdiné Szó Anikó
informatikus.Nagy elismerést érdemelnek a 3. helyezett tanulók felkészítő nevelői: Csiszár Andrea, Dankóné
Tamási
Bernadett,
Széher Edit. Köszönet a felkészítő szülőknek: Zempléni
Annamária, Szitás Gyula,
Pusenyákné Tavasz Tünde,
valamint a kísérő nevelőknek:
Geiszler
Nikolett,
Zempléni Annamária, Holybáné Pédl Mária, Gergelyné
Szabó Margit.
Az országos döntőre május
12-én Budapesten kerül sor.
Dankó József

Csengőszó
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Atlétika

2014. március 27-én Orsi
nénivel a diákolimpia mezei
futóverseny megyei döntőjére mentünk Kecskédre.
2000 métert kellett futnunk,
az első legjobb négy versenyző eredménye számított
az összesítésben. A 4. korcsoport, azaz a 7-8. osztályosok csapata (Reskó Dzsenifer, Kovács Klarissza, Priáll
Edina, Horváth Kitti, Forgács Klaudia, Gazda Niko-

Labdarúgó Diákolimpia

lett, Pintér Dóra) az első
helyen végzett, így továbbjutott az országos döntőbe. A
3. korcsoport versenyzői
(Imrei Nóra, Forgács Viktória, Zibák Fanni, Bodnár
Nikolett, Büki Melinda, Szilágyi Vivien) a dobogó harmadik fokára állhattak. Ezzel
az eredménnyel sajnos ők
nem jutottak tovább.

Az országos döntőben való
szereplés jogának megszerzése volt a célunk a 2014.
április 25-én Komáromban
megrendezett Telekom Labdarúgó Diákolimpia megyei
döntőjén. Szabó Ferenc tanár és edző készített fel bennünket erre a megmérettetésre.
Az időjárás nem kedvezett
nekünk. Egész nap esett az
eső, de kitartóan, minden
tudásunkat beleadva, nagy
sikerrel játszottuk végig a
napot. Így részt vehetünk az
országos döntőn, amit május
végén Fonyódon rendeznek .

Eredményeink:
Dorog - Ászár 4:1
Dorog - Nyergesújfalu 3:2
Dorog - Tata 6:1
Dorog - Tatabánya 1:0
Csapattagok:
Burányi Bence, Czuczor Dominik, Gágó Vince, Farkas
Jeromos, Juhász Gergő, Legény Ádám, Orosz Balázs,
Selmeci Bendegúz, Simon
Balázs, Szlovák Kristóf.
A korosztály legjobb játékosának járó különdíjat Selmeci Bendegúz vihette haza.
Gratulálunk!
Selmeci Bendegúz
Farkas Jeromos 2.a

Kovács Klarissza 8.a

Labdarúgás
Április 25-én indultunk Komáromba, ahol focicsapatunkkal a Diákolimpia megyei döntőjén vettünk részt.
Az első meccset a házigazdák ellen játszottuk. Az
eredmény döntetlen lett,
pedig győzhettünk volna,
hiszen Zsombor rúgott egy
bomba gólt, de sajnos a sírszó után. Kecskédet és Nyergest simán megvertük, Tatabányát viszont nem sikerült
legyőznünk, igaz nekik se
minket. Az ezüstérmet meg-

nyertük, de kicsit csalódottak voltunk, mert a balatoni
utazás elúszott.
Csapattagok:
Berkeszi Zsombor, Burány
Dávid, Faragó Bálint, Kálló
Roland, Mátyás Bendegúz,
Szolik Bence, Cserven Milán, Pohner Zsolt, Marosvölgyi Mátyás, Énekes Kevin,
Barna Dávid.
Gratulálunk!
Mátyás Bendegúz
Kálló Roland 4.a
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Jó tanuló - jó sportoló
A „Dorog város jó tanulójajó sportolója” kitüntető címet a birkózásban jól teljesítő,
tradicionális
japán
szumóban országos bajnoki
címet szerzett, tanulmányi
és helytörténeti versenyeken kiváló helyezéseket elért
Gremsberger Bertalan, a
Zrínyi-iskola 7. a osztályos
tanulója érdemelte ki.

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

