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Városunkban oktatástörténeti
esemény volt a négy éve elindult tartalmi és szerkezeti megújulás. Nagyon fontos, hogy
ezek elemei az időközben bekövetkezett törvényi változások mellett is megőrződtek,
folytatódnak, épülnek tovább.
Ez a megújulás úgy történt,
hogy a tagintézmények közben
legjobb hagyományaikat egyben meg is őrizték. Utóbbiakat
fejezi ki már több évtizede az
iskolák névadóinak ünnepei, az
iskolanapok rendezvénysorozata. Ezek azok a programok,
amelyekre az iskolák kölcsönösen meghívják egymást.
A Zrínyi Napok február 17-én
és 18-án lebonyolított rendezvényeinek középpontjában a
sport, a művészet és a helytörténet állt. Az alsó tagozatosok
nagy sikerű süteménykészítő
vetélkedőt rendeztek, a sportról szólt játékos vetélkedőjük,
valamint az a vadászbemutató
is, amelyet Molnár István mezőőr tartott az érdeklődőknek.
A felső tagozatosak a 100 éve
megalakult Dorogi Atlétikai
Club előtt tisztelegtek. Évfolyamonként találkozhattak négy
sportág képviselőivel. Dr. Bartalos József és Horváth Péter
labdarúgók a régi idők nagyszerű eredményeit hozó focijáról
beszéltek. Kismóni János világbajnoki ezüstérmes birkózónk
napjaink
legeredményesebb
dorogi sportágát, a birkózást és
saját pályafutását mutatta be.
Bíró Krisztina egy nagyon népszerű helyi sportágat, a tekézést népszerűsítette, amelynek

ifjúsági válogatottja volt ő maga is. Lieber Tamás, a BEBTE
elnöke pedig természetjárás
szépségeit és helyi lehetőségeit
elemezte az egész délelőtti
program során.
Valamennyi tagiskola képviselői jelen voltak játékos sportversenyünkön. Ének-zenei vetélkedőnkön Lőrinczné Csizmadia Katalin, Szendi Ágnes és
Málnai József zsűrizett.
Dankó József

Az idei tanévben is meghirdettük helytörténeti vetélkedőnket, melynek döntőjére is a
Zrínyi Napok keretein belül
került sor.
A 3 fordulós versenyen a dorogi általános iskolák és a gimnázium vett részt. Az első fordulóban a tanulók írásos tervezetet készítettek arról, hogy milyen módon lehetne fejleszteni
a
testvértelepülések
diáksága közti kapcsolatot. Ehhez kapcsolódva kikeresték, és tetszőleges technikával
- elkészítették a települések közös címerét.
A 2. fordulóban egy
helytörténeti
totót
töltöttek ki a diákok

elektronikus úton. A verseny
záró feladata egy prezentáció
elkészítése és bemutatása volt.
A művelődési házban megrendezett eseményen Tittmann
János polgármester úr köszöntötte a résztvevőket. A zsűri
tagjai voltak: Solymár Judit
helytörténész, városunk díszpolgára; Mucha Ildikó,az Arany
János Városi Könyvtár igazgatója; Szekér Zoltán, városunk
Egyesített Sportintézmények
igazgatója és Sitku Pál,
iskolánk főigazgatója,
a zsűri elnöke. A versenyzők testvértelepüléseinket mutatták be
történelmi, földrajzi,
gazdasági és kulturális
szempontból.
A zsűri ezt követően
értékelte a feladatokat, ismertette az
eredményeket, valamint a végeredményt. Az első helyen a
zrínyis csapat (Vörös Emese,
Skripek Vivien, Sztabina Vivien,
Németh Márk) végzett. A vetélkedőt a hagyományos kaszinó
játék zárta.
Gratulálunk a versenyzőknek,
és köszönjük a felkészítő kollégák segítségét!
Bulhardtné H. Ágnes
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EÖTVÖS

Az Eötvös Alkotókör sikerei
2013 november végén hirdette meg „Ilyen házról álmodom” címmel pályázatát
a LUDBRIKO épületes szórakozás internetes portál a
Fundamenta Lakáskasszával
közösen.
A
Ludbriko
(eszperantó szó, jelentése:
építőkocka,
játékkocka)
azért született, hogy megmutathassa, mennyire nagyszerű, olykor vicces vagy
éppen különös az épületek
világa. Pályázatukban a feladat: az alkotók megmutassák, hol szeretnek lakni felnőttként, nyüzsgő városban,
békésebb kis faluban vagy a
természet közelében erdőszéli, vízparti otthonban? A
kiírást két korcsoportban
hirdették meg, a legjobbnak
ítélt munkát díjazták. A II.
korcsoport fődíját a szakmai
zsűri döntése értelmében az
alkotókörünk tagja, Raffai
Klaudia nyerte meg. A zsűri

véleményében a következő
gondolatokat
fogalmazta
meg: „Nagyon szép, izgalmas, szépen érzékelteti a
teret. Természet és épület
harmóniája, a békés együttélés sugárzik a képről. A
fákkal együtt, hozzájuk hasonlóan növekvő ház ötlete
különleges.”
„Egri csillagok” címmel immár 10. alkalommal hirdette
meg tehetségkutató rajzversenyét nyolcadik osztályos

tanulók részére Eger Megyei
Jogú Város és az Eventus
Üzleti, Művészeti Középiskola. A rendezvény fővédnöke
Jankovics Marcell filmrendező, művelődéstörténész.
Az első forduló feladata illusztráció készítése az Egri
csillagok című regényből, a
regény alapján jellemző
helyszínek, helyzetek, emberek
megjelenítésével.
Nem várt mennyiségű beérkezett pályamű miatt az
eredetileg 40 főre tervezett
döntőt 120 behívott pályázóra emelték, nem kis feladatot vállalva a szervezéssel. Szakkörünkből 7 tanuló
beküldött pályaműve után
Fekete Zsanett, Kecskeméti
Klaudia, Priáll Edina, Szívós
Brigitta és Szvoboda Hanna
jutott a második fordulóba.
A döntő 2014. január 25-én
a középiskola műtermeiben
került megrendezésre. A
feladat, helyben készített
illusztráció vagy kreatív terv
Gárdonyi művéhez. A zsűrizést követő díjátadásra reprezentatív környezetben, az
egri Kepes Intézetben került
sor. A díjazottak között elhangzott Szívós Brigitta
neve, aki könyvjutalomban
részesült, illetve Priáll Edina
felajánlást kapott, hogy
munkája alapján, azt sikeres
felvételinek tekintve a művészeti iskola tanulója lehessen. Dorog városát az Eötvös
Alkotókör diákjain kívül a
Zrínyi iskola tanulója, Laár
Ambrus, Partosné Tóth Major Krisztina tanárnő tanítványa képviselte. Sikeres munkája eredményeként ő is
bejutott azoknak a keveseknek a körébe, akik a kétfordulós pályázat nyomán, tehetségüket bizonyítva, megkapták a lehetőséget, hogy
tanulmányukat
Egerben
folytassák.
(kOpE)

Csengőszó

Barangoló kalandorok

Az idei tanévtől megalakult
iskolánk turisztikaszakköre.
Célunk, hogy tanulóinkat
(akár
családtagjaikkal
együtt) kimozdítsuk a szürke
hétköznapokból és bebarangoljuk lakóhelyünk környékét, felfedezzük a minket
körülvevő természet szépségeit.
Programunk nyitó kirándulása a Duna-Ipoly Nemzeti
Parkba vezetett, ahol a tanösvény bejárta után számháborúzás, majd közös sütögetés következett. Ezután a

Getét jártuk be: hegyre föl –
völgyre le, majd a csolnoki
Mókus-hegy volt a célunk,
ahol a Dog Sport Kutyaiskola
bemutatóján vettünk részt.
Következő túránk Kesztölc
felé vezetett, Klastrompuszta volt a cél, mint tavasznyitó kirándulás. A közös túra,
játék, sütögetés és jókedv itt
is biztosítva volt számukra.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
következő barangolásunkra.
Kalandorok

Őseink nyomában

Különleges magyaróra volt
osztályunkban, amikor Magdi néni meghívta Limpár
Péter történészt, hogy tartson előadást számunkra a
csodaszarvasról és az ősmagyarok koráról.
Nagy érdeklődéssel fogadtuk. Csodálkoztunk, hogy
egy fűszál volt a kezében, s

ezzel nyitotta meg az előadást — persze, hiszen minden a fűvel kezdődött: földművelés, letelepedés, sátortábor, vándorlás, állatok
háziasítása.
Megtudtuk,
hogy mi a ridegtartás, azt is,
hogy fontos technikai újítás
volt a ló megülése. Döbbenten hallgattuk, hogy a mongol
gyerekek
DorogBudapest távolságot tettek
meg lóval, hogy eljussanak
az iskolába. Nagyon érdekes
volt, amit a címerekről, a
címerállatokról hallottunk.
Megjegyeztük, hogy az „ős”
szó emberfeletti erővel rendelkezik.
Osztályom nevében köszönöm szépen apukámnak,
hogy elvezetett bennünket
őseink nyomába.
Limpár Csenge 3.b

EÖTVÖS

Csengőszó

Eötvös-bál
Már a téli szünet előtt ismerkedtek a 8. osztályosok
a bécsi- és az angolkeringő
alapjaival. Lelkiismeretesen,
örömmel tanulták a nyitótáncokat Szencziné Gabi
néni vezetésével.
Elérkezett 2014. február 8-a,
az Eötvös-bál napja. Mikor
beléptem az iskolába, izgatott szülőkkel, barátokkal,
szép báli ruhába öltözött
végzős lányokkal és elegáns
fiúkkal találkoztam. Az idei
szülők-nevelők jótékonysági
bálunk nyitótáncai is színvonalas, szép keringők voltak.

Végzőseink a bemutatók
után felkérték a szüleiket és
tanáraikat a közös nyitótáncra. Nagyon megható
volt látni a hétköznap vagány, serdülő gyerekeket,
akik most elegáns, komoly
nyolcadikosok voltak. Kezdetét vette a hajnalig tartó
fergeteges mulatozás. A jó
hangulatról idén is az Aréna-
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Felső tagozatos farsangi bál

band gondoskodott. Az ízletes, finom vacsora után folytatódott az önfeledt kikapcsolódás az iskola aulájában.
Táncos
lábú
bálozóink
örömmel ropták a táncot,
folytatták a baráti beszélgetéseket. A büfében Ági néni
várta a szomjas bálozókat.
Éjfélkor következett a várvavárt tombolahúzás! Az idén
nagyon sok, szép, hasznos
felajánlás érkezett a szülőktől. Voltak szerencsésebb
asztaltársaságok, akik többször nyertek a tombolán.
Szeretném
megköszönni
Rajos Csabáné, Szilvinek és az összes
szülőnek, kollégámnak,
ismerősnek,
barátnak, akik enynyi szép ajándékot
ajánlottak fel bálunkra, és támogatták jó hangulatukkal is az idei sikeres bálunk
megrendezését. A belépőés a támogatói jegyekből
befolyt összeget az Eötvösiskola udvarának rendezésére, és a szabadtéri játékok
felújítására fordítjuk. Nagyon jól éreztem magam a
bálon, remélem, jövőre is
találkozunk!
Pinczés Tímea

„Szép Magyar Beszéd” verseny
ban. A színvonalas versenyen az 5-6. évfolyam korcsoportjában az Eötvösiskola 5. c osztályos tanulója, Kónya Kata bizonyult a
legjobbnak. Az estébe nyúló
verseny eredményhirdetésén a zsűri elnöke hangsúlyozta, hogy a bíráló bizottság egybehangzó véleménye
alapján született meg a dönKiemelkedő siker született tés. Gratulálunk Katának és
február 10-én az országos felkészítő tanárának, HontiKazinczy-verseny
területi né Hausknecht Katalinnak.
döntőjén EsztergomNy.-né T.M.

2014. február 21-én, pénteken rendeztük meg a hagyományos farsangi bálunkat a
felső tagozatosok részére.
A nyolcadik évfolyamos tanulók látványos nyitótánccal
kápráztatták el
a szülőket, nevelőket és a
gyerekeket. A
klasszikus táncok után a Carmen Spottánc
Egyesület adott
ízelítőt az akrobatikusabb elemeket is felvonultató kínálatából. Ezután következett a
sokak által várt jelmezes
felvonulás. Felső tagozaton
a csoportos jelmezeké a
főszerep. Nem volt ez másképp ezen a farsangon sem.
Látványos, vicces, szórakoztató produkciókat láthattunk, nehéz feladat elé állítva a zsűri tagjait. A döntés
megszületett,
amelynek
eredményeként ebben a
tanévben az 5.a osztály vitte
el a pálmát. A vidám bemutatók után a főszerep természetesen a slágereké volt.

Minden elismerésünk a lemezlovasok előtt. Igazán jó
hangulatot varázsoltak az
ebédlőben. Sokak örömére
ez a farsang sem múlhatott
el tombolahúzás nélkül. Jöt-

tek is szép számmal a gyerekek, egyesek vidáman, mások csalódottan távoztak a
tombolahúzás helyszínéről.
Idén is népszerű volt a büfé
és a teaház, ahol szinte kivétel nélkül elfogyott minden
étel és ital.
Köszönjük szépen a szülőknek, a nevelőknek és természetesen a gyerekeknek az
áldozatos, kitartó munkát.
Bízunk benne, hogy jövőre is
hasonló színvonalon rendezhetjük meg e jeles eseményt.
Balogh Balázs

Alsó tagozatos farsangi bál
2014. február 22-én került ta a hangulatot. Volt arcfesmegrendezésre iskolánkban tés, táncverseny, tombolaaz alsós farsangi bál.
sorsolás, és természetesen
büfé, ahol mindenki kedvére
válogathatott a finomságok
közül.
Zenénket most már hagyományosan DJ Kuti adta, a
gyerekek sokat táncolhattak.
Kellemes szombat délutánt
tölthettünk együtt.
A bált a jelmezesek felvonu- Köszönjük szépen a sok selása tette felejthetetlenné. gítséget a szülőknek, pedaMajdnem minden osztály gógusoknak, akik hozzájárulkészült közös produkcióval, s tak bálunk színvonalas megrengeteg ötletes egyéni jel- szervezéséhez.
Reméljük,
mezt is láthattunk. Meglepe- jövőre hasonlóan jól fogjuk
tésként a pedagógusok által magunkat érezni.
előadott koreográfia fokozMihalovits Gáborné

PETŐFI
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Sí, hó!
Január 14-én indultunk
Ausztriába síelni. Már nagyon vártuk.
El is jött a keddi nap. Fél 9kor volt a Sportcsarnok előtt
a gyülekező. Egerből egy
emeletes gyönyörű busz
érkezett, melyben az egriekkel és a tatabányaiakkal
utaztunk a hosszú útra.
10 órai út után megérkeztünk Gerlicen közeli kis faluba. Mindenki a 2. emeleten
kapott egy szobát saját fürdőszobával. Mi öten voltunk
egy szobában. Vacsora után

Zsolti bácsi a síkreszről tartott
nekünk
előadást.
A hosszú út mindenkit elfárasztott, ezért hamar elaludtunk.
Másnap 7órakor keltünk, és
reggeli után elindultunk síelni. Egy négyszemélyes felvonóval mentünk fel hegyre,
onnan libegővel értünk fel a
1990 méter magas csúcsra.
Hatalmas élmény volt, a felhők fölött gyönyörű látvány
tárult elénk. A lenti ködös
időből napsütésben találtuk
magunkat. Nagyon féltem,
mert először síeltem havon.
Legtöbbet a kék pályán
csúsztunk. Este sokáig be-

Csengőszó

Klastrompusztai túra

szélgettünk a nagyon izgalmas síelésről a lányokkal.
A további napok is síeléssel
teltek, de közben jókat beszélgettünk a felvonón, finom ételeket ettünk a
Hüttében. Két csapatra lettünk osztva, az egyiket Zsolti
bácsi, a másikat Karcsi bácsi
oktatta. A következő napokon egyre bátrabban siklottunk le a pályákon, nagyon
élveztük. A pár napban mindenféle idővel találkoztunk
Gerlicen csúcsán: napsütéssel, havazással, köddel, a
végén esővel. Esténként megbeszéltük a
napi
tapasztalatokat,
majd visszavonultunk a
szobában ahol lefekvésig kártyáztunk, beszélgettünk és még a fiúk is
átjöttek jókat nevetgélni. Sajnos nagyon hamar eltelt az öt nap, és
már utaztunk is haza.
A csomagokat biztos helyre
tettük a busz aljába, majd
mindenki kényelmesen elhelyezkedett a buszon. Újabb
10 óra utazás után értünk
haza.
Köszönjük Karcsi bácsinak és
Zsolti bácsinak az igazán jó
hetet, és azt, hogy ilyen jó és
balesetmentes síelést szervezett nekünk!Nagyon-nagy
élmény volt ez a síelés, ezért
kérlek titeket, jövőre ti is
tartsatok velünk e gyönyörű
helyre!! Nagyon örülnénk
neki, ha a petőfisekkel lenne
tele az az óriási busz!
Csapó Sára 5.b

A sulinkban kihirdették,
hogy lesz Klastrompusztán
kirándulás. 2014. január 25én szombaton a sportcsarnok előtt volt a gyülekező.
10 órakor indultunk.
Nagyon rövid idő alatt értünk Kesztölcre. Egy lovarda
mellett parkolt le a busz,
ahol leszálltunk. A lovak
kíváncsian közeledtek felénk, biztos valami finomságot reméltek tőlünk.
Gyalog indultunk, sokat
beszélgettünk és nevettünk.
Jó egy óra túrázás után értünk el a pálosok templomának romjaihoz. Megpihentünk, ettünk, ittunk.
Körbe sétáltuk a romokat.
Bemenni sajnos nem tudtunk. Tovább indulva egy
szülő lett a vezetőnk, elvezetett minket a Legénybarlangba. Ahogy egyre feljebb

emelkedtünk, egyre több
hóval találkoztunk. A barlang bejáratának lábánál
kicsit elbizonytalanodtunk:
nagyon keskeny és meredek
út vezetett fel a barlangba.
De megérte felmászni, mert
gyönyörű volt fentről a kilátás. Számomra hihetetlen,
hogy ilyen helyen éltek a
remeték.
A lefelé vezető út még félelmetesebbnek tűnt, de szerencsére mindenki épségben leért. A templom romnál még egy feladat várt
ránk. Megkerestük az ott
elrejtett geoládát. Nem volt
egyszerű, jól elrejtették.
A vissza vezető út hosszabbnak tűnt, biztos mert már
nagyon fáradtak voltunk.
Elfáradtunk, de nagyon jól
éreztük magunkat.
Papp Réka 5.b

Séta a szénbányászat emlékére
Szakköröseinkkel Dorogot jártuk körbe, és kerestük a városban elrejtett virtuális és valós
geoládákat, melyek a
város
bányászatának
emlékhelyeire vittek.
Első állomásunk a Bányatemplom volt. Majd a Bányász Múzeum következett.
Elhaladva a bánya lejárata
mellett, felkerestük a Máriabarlang kegyhelyet és felsé-

táltunk a Kálvária dombon
lévő bányatoronyhoz.
Szép időben, jót kirándultunk.
Edina néni, Móni néni

Csengőszó

PETŐFI

Farsangi kézműveskedés

Február 4-én találkozhattak
először az óvodás gyerekek
szülei szervezett foglalkozás
keretében a jövő tanév első
osztályos tanító nénijükkel,
akik kézműves foglalkozásra
hívták a kicsiket és velük
együtt a szüleiket. A foglalkozás a farsang jegyében
zajlott. Témája a kalózok,
erre épült az egész foglalkozás.
Bevezetésként a kicsik megismerhették Döbrentey Ildikó: A kalózok kincse című
meséjét. Ezután kezdődött a
kaland! A „Rettenetes félszeműek” kalózbandája tagokat toboroztak. Azok, akik
kiálltak minden próbát, tagjává válhattak e társaságnak.
A gyerekek az akadályok
legyőzése után kaptak egyegy darabot a kalózjelmezükhöz.
- A kalózok fejkendőjét akkor
kapták meg, miután segítettek Balkéz, Félláb és Jobbszemnek megtalálni a saját

fejre valóját.
-Miután
felhúzták a
hajó horgonyát megkapták
a
kalózok
a
fülbevalóját.
- A sikeres
cápavadászat után nyakukba akaszthatták a legyőzött cápa fogát.
- Majd tengeri csatát vívtak
ellenséges hajókkal, melyben
harci sérüléseket szereztek
és megsérült
szemükre
félszemtakarót készíthettek.
- A csata során sok minden a
tenger fenekére került, az
ügyesek kincskeresésre indultak a tenger mélyére. A
keresés közben megsérült
kezükre kampókezet húztak.
A próbákat minden kisgyerek
kiállta, és a foglalkozás végén még a kincset is megtalálták. Ami nem más volt,
mint finom farsangi fánk.
Amíg ezt a finomságot elfogyasztották a gyerekek, addig alkalom nyílt a szülőkkel
a tanító néniknek is beszélgetni az elkövetkező programokról, az iskolában folyó
munkáról.
Erika néni, Kriszti néni,
Edina néni
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Itt a farsang, áll a bál….
Évente ismétlődő ünnepünk
a farsang, mely hagyományosan január 6-án kezdődik, s egészen február végéig tart. A farsang időszaka a
táncmulatságok ideje.
Ez nálunk sem történt másként. Iskolánk idei farsangi
bálját január 31-én tartotta
a Művelődési Házban. Osztályaink nagy izgalommal
készülődtek erre az eseményre. Álarcokat, szemüvegeket készítettek és mindenki izgatottan tervezgette, hogy milyen jelmezt fog
viselni a bálon. Végre elérkezett a nagy nap! Finomabbnál-finomabb sütemények, szendvicsek és szenzációs zene fogadta a bulizni
vágyókat. Erika
néni és Dia
néni
zsákbamacskái hatalmas sikert arattak. Mindenki
izgatottan várta a jelmezest
felvonulást. Több mint 70
gyermek öltött magára vidámabbnál-vidámabb jelmezeket. Ildi néni vezetésével a
diákokból álló zsűri nehezen
hozta meg döntését. Végül
az ötletesség, a látványosság, kreativitás alapján dön-

töttek. Első helyezett a robot jelmezt viselő első osztályos kisfiú lett, akinek jutalma
egy
hatalmas
csokitorta volt. De a 2. és 3.
helyezett sem távozott üres
kézzel, és valamennyi jelmezes kapott egy szelet csokoládét.
Jelmezes verseny eredményei:
1.Czuprik András 1.a
robot
2. Szladicsek Ákos 2.a
dominó
3. Borsiczki Berill 1.b
boszorkány
3. Melcher László 6.b
gyógyszerkészítő

A tombolahúzás izgalmai
után egészen este fél 8-ig
tartott a dínom-dánom. A
táncba és mulatozásba belefáradt gyermeksereg jóízűen hajtotta álomra ezen a
napon a fejét.
Antónia néni

Egy este hercegnőként
Körmöczi Reni néni egy őszi lépésre tanították a táncot. szám, Reni néni megrendelte
napon megkérdezte tőlünk, Mikor már biztos volt a lét- a gyönyörű szép ruháinkat,
hogy van-e kedvünk keringőt
táncolni a szülők nevelők
bálján. Először meglepődtünk, de kislányként erről
álmodoztunk. Hála szüleinknek, és Karcsi bácsinak az
igazgató Úrnak támogatták
anyagilag, hogy hercegnők
legyünk egy estére. Kriszti
néni és Reni néni kitartó
munkával, és sok gyakorlással
lépésről-

aztán február 15-én, mint
hercegnők egy bálban együtt
bemutathattuk a Lánykeringőt. A fellépés előtti percekben mindenki izgatott volt,
de amikor felcsendült az
ismerős zene, már tudtuk
mit kell tennünk.
Remélem minden kedves
vendégnek örömet szereztünk, és hagyománnyá válik
iskolánkban a nyitótánc.
Pusenyák Bettina 8.a
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Végső búcsú
Hubacsek Judittól

Életének 48. évében elhunyt
Hubacsek Judit, a Dorogi
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Zrínyi
Ilona Tagiskola szakvizsgázott tanítója.
Egész életében szolgálatnak
tekintette hivatását. Tíz
éven keresztül tanított a
piliscsévi iskolában, ahol
pályáját kezdte, majd a Petőfi Sándor Általános Iskola
tanítójaként folytatta munkáját. Már ekkor is találkozhattunk vele mi, zrínyisek,
hiszen már ott is résztvevője, segítője volt minden fontos programnak, így évrőlévre az iskola nagyszabású
48-as vetélkedőjének is. A
Zrínyibe kerülve is tapasztalhattuk: minden jó ügyet
aktívan támogatott, szerepet vállalva a tanításon túl
mutató programokban is.
Folyamatos résztvevője volt
a táborozásoknak, az Erdei
Iskola programnak. Hamar
érdemben bekapcsolódott
az ÉKP programba is. A néptánc tanításával egy nagyon
hangsúlyos elemét vállalta
föl a Zsolnai-pedagógiának.
Hogy mennyire komolyan
vette az iskola pedagógiai
programját, arra példa: 2002
és 2004 között elvégezte azt
a szakirányú szaktanfolyamot, amely elsősorban az
értékközvetítő program mé-

Csengőszó

Lévay Lászlóné - Könözsy Klára
emlékére

lyebb alkalmazását biztosította a résztvevők számára.
Szakdolgozatában nagy szeretettel és szakértelemmel a
kisiskolások
meseolvasási
szokásaival
foglalkozott.
Megújulási készségére jellemző volt, hogy a 20092010-es tanévben több tanfolyamot is elvégezve bevont pedagógusa volt annak
a munkacsoportnak, amely a
kompetencia alapú oktatás
bevezetésére vállalkozott.
Maga a szociális kompetencia fejlesztésével foglalkozott. Alkotója volt egy olyan
innovációnak, amely a művészeti tárgyak bontás nélküli tanítását készítette elő.
Ebben a tanévben ünnepeltük 25 éves jubileumát.
Mindig mosolygó, vidám,
segítőkész, pozitív életszemléletű kolléganőt veszítettünk el személyében.
Társadalmi érzékenységét az
is kifejezte, hogy megalakulása óta tagja, egyik vezető
munkatársa volt a Dorogi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak. Jelentős szerepet játszott abban, hogy a
szervezet hosszú évek óta
támogatott Dorogon minden
jó ügyet, különösen a dorogi
iskolákat.
Hubacsek Judit nagy tisztelője volt a mediterrán kultúrának is. Búcsúzzunk Tőle Iris
Origonak, a toszkán irodalom nagy alakjának egy gondolatával, amely talán közel
állt pedagógiai ars poeticájához is: „Minél több dolgot
ismersz, annál több dolgot
szeretsz. És minél több dolgot szeretsz, annál több örömet lelsz az életben.”
Mély fájdalommal búcsúznak az iskola dolgozói és
diákjai
Dankó József

Az életének 86. évében elhunyt kiváló kollégánk pedagógus családból származott:
édesapja a csolnoki elemi
iskola igazgatója volt. Esztergomban az Irgalmas Nővérek Gimnáziumában érettségizett 1944-ben, majd itt
folytatta tanulmányait a
Tanítóképző
Intézetben.
Később már tanítóként hivatása gyakorlásával párhuzamosan - levelező úton
szerzett magyartanári diplomát. Pályáját a csolnoki iskolában kezdte, majd Dorogon
a Dózsa iskolában folytatta.

Mindenütt elismerést vívott
ki magának: nemcsak szaktanárként hívta fel magára a
figyelmet, hanem nevelőként is rendkívül eredményes volt. Pályája jelentős
része a Zrínyi Ilona Általános
Iskolához kötődik. Itt színvonalas munkájára felfigyeltek,
és kiskörzeti felelősként is
tevékenykedett, amely a
közvetlen környék szaktanárainak összefogását, továbbképzéseinek
szervezését,
mai értelemben szaktanácsadást is jelentett. Ezeknek a
feladatoknak is magas színvonalon tett eleget. Még
nyugdíjazása után is tanított
óraadóként a Dózsa iskolában.
Két gyermeke, két unokája
és egy dédunokája gyászolja.
Hivatástudata, embersége,
szakmai tudása örök példa
marad iskolánk, illetve valamennyi dorogi iskola számára.
Dankó József

Betlehemes kisvasút
Királyréten
Az őszi szellemvasutas program után a téli szünetben
újra ellátogattunk Királyrétre. Most az ünnepnek megfelelően komolyabb előadással várta a közönségét az
Ámulat Társulat.
Ismét felszálltunk a kisvasútra, s a megállóhelyeken Jézus születésének történetét
játszották, énekelték el a
színészek. A végállomáson
együtt köszöntöttük a kisdedet énekekkel, tánccal. A
társulat nagy örömmel fogadott bennünket újra, s az
őszi közös programozás örömére még mézeskalácsot is
sütöttek nekünk.

Felemelő, szép élményekkel
tértünk haza, s készültünk
már itthon, családi körben a
karácsony megünneplésére.
Zrínyis 3. b-sek
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Új tanáraink

Magyar Csilla vagyok. 1984ben születtem Esztergomban és azóta is itt élek. Két
kisgyermek boldog édesanyjaként idén szeptemberben
kezdtem el újra dolgozni.
2006-ban végeztem az esz-

tergomi Vitéz János Római
Katolikus Tanítóképző Főiskolán angol műveltségterületes tanítóként. Még ebben
az évben Pilisjászfalun kezdtem a pedagógus pályámat,
ahol idén januárig tanítottam. Decemberben kaptam
a lehetőséget, hogy csatlakozzam a Zrínyi iskola tanári
karához. Rövid mérlegelés
után ezt az újabb kihívást
választottam.
Kitartónak,
kreatívnak és maximalistának tartom magam, szeretek
új dolgokat kipróbálni. Remélem, hogy az iskola méltó
tagjává válhatok a jövőben.

Cirkuszban voltunk
Február 7-én izgatottan vártuk a délutánt, ugyanis a
Fővárosi Nagycirkuszba készültünk.

A különbuszt megtöltötte a
4.a és 4. b osztály vidám
gyerekserege. Egyórás út
után megérkeztünk a cirkuszba. Először mindenki a
büfébe
sietett,
hogy
„feltankoljon”a lehető legédesebb nyalánkságokkal.
Ezután elfoglaltuk helyün-

ket, és vártunk a csodára.
Három órakor elkezdődött
az előadás. A zenekar hangosan játszott, a fények ideoda cikáztak. Lassan elcsendesedett a nézőtér. Rengeteg látnivaló következett.
Kínai akrobaták, kötéltáncos
hölgy, pókember a trapézon,
artisták, állatidomárok, lovas számok, és egy kedves
bohóc, aki többször megnevettette a közönséget. Az
előadás szünetében a bátrabb nézők még az elefántokra is felülhettek. Az előadás nagyszerű volt, a fesztivál csillagai remekeltek.
Mindenkinek csak ajánlani
tudom ezt az előadást!
Tőkés Lili 4.b

Gál Erzsébet vagyok, Dorogon élek. Tizenhárom éve
szereztem tanítói diplomát
az esztergomi Vitéz János
Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán. Műveltség-

területem: ember és társadalom.
Eddig Pilisvörösváron dolgoztam, jelenleg pedig a
Zrínyi Ilona Általános Iskolában tanítok szabadidős nevelőként a második és a
harmadik évfolyamon. Célom, hogy a gyerekek minél
játékosabban szerezzék meg
a szükséges ismereteket.
Nagyon érdekel a történelem, helytörténet, amelyet
igyekszem mindig becsempészni a gyerekek mindennapjaiba is.

Molnár Villő első helyezése
a Kazinczy-versenyen
Február 10-én rendezték a
Péchy Blanka színművész
által kezdeményezett szép
magyar kiejtési országos
vetélkedő,
a
Kazinczyverseny körzeti döntőjét
Esztergomban, az Árpádházi Szent Erzsébet Középiskolában.
Molnár Villő a DOKI Zrínyi
Tagiskola tanulója már tavaly első helyezést ért el az
5-6-os korosztály döntőjében ugyanitt. Az idén pedig
a 7-8-os korcsoportban már
az országos döntőre jogosító
győzelmet aratott megelőzve a főleg nyolcadikos versenytársait. Felkészítő szaktanára Cziglényi Eszter volt.
A zsűri rövid értékelésében
kiemelte, hogy nem volt
nehéz helyzetben, amikor a
győztesről kellett döntenie.
Az első helyezéssel bekerült
a tavasszal Balatonbogláron
sorra kerülő országos döntőbe, amely már csak azt dönti
el, kinek jár a Kazinczy-érem
a körzeti győztesek közül.
Gratulálunk Molnár Villőnek,
aki ebben a tanévben is már
nem első és reméljük, nem

utolsó kiemelkedő eredményét érte el.
A siker értékét növeli, hogy
csak az utóbbi évekre visszatekintve sorozatosak az iskola sikerei a Kazinczyversenyeken. 2007-ben Juhász Jusztina, 2010-ben pedig Hartyán Dorina szerzett
országos döntős helyet a
nagy hagyományokra visszatekintő vetélkedősorozaton.
Valamennyien a helyesejtést is az anyanyelvtanítás
részeként tanító Zsolnaiprogramban tanultak, tanulnak.
Dankó József
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Kézilabda
Szeptember közepe óta aktívan versenyeznek kézilabdás
lányaink különböző bajnokságokban. Egy kis összegzés
a bajnokság felénél:
AUDI ETO Nyílt Lány Kézilabda Bajnokság (Győr):
U9 (2004.) lány, 11 csapatból jelenleg az 5. helyen
állnak. U10 (2003.) lány 15
csapatból jelenleg a 9. helyen állnak.
Erima Országos Gyermekbajnokság: U14 (1999.) lány,
kiemelt bajnokság hátsó

Óvodás játékos sportvetélkedő

mezőny éb en
van nak.
U12 (2001.) lány, a Tóth
László régió első helyén állnak. U10 (2003.) lány, a régió 7 csapatából a 3. helyen
állnak. Szivacskézilabdásaink
is lelkesen, ügyesen versenyeznek.
Diákolimpia IV. kcs. lány
megyei döntő: 2. hely. Irány
az országos selejtező.
NBII Junior Bajnokság: az
első helyen várja a tavaszi
fordulókat csapatunk.
Pinczés Tímea

Sport – tehetség
Klubfoglalkozás az Eötvösben
Április 8-án délután beszélgetésre invitáljuk az érdeklődő sportolókat, nevelőket,
szülőket, sportszakembereket.
A megyei tehetségtanács
által is támogatott rendezvény témája: a sportban
tehetséges gyerekek kiválasztása, a tehetségvonások,
a család és kortárs közösségek szerepe a sportolóvá
válás folyamatában. Betekintést nyerhetünk az élsport világába is, hiszen
meghívott vendégünk lesz a
magyar olimpikonok felkészítésében is résztvevő szakember, dr. Lénárt Ágota,
sportpszichológus, a Semmelweis Egyetem Testneve-

lési és Sporttudományi Karának egyetemi docense. Itt
lesz az Audi ETO KC csapatával BL-döntőt játszó szakedző, Konkoly Csaba, a Vasas SC szakmai igazgatója,
korábban első osztályú dorogi labdarúgó, Gabala Ferenc, valamint Gabala Krisztián, egykoron eötvösös
diák, a Honvéd korábbi NB-Ies labdarúgója.
Az előadással, beszélgetéssel egybekötött rendezvényen bemutatót tartanak
városi egyesületeink kézilabdásai és labdarúgói. A pontos időpontról, a résztvevőkről és a részletes programról
tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Vig Attila

2014. január 18-án, szombaton délelőtt Dorogon a Városi Sportcsarnokban került
megrendezésre az óvódások
játékos sportvetélkedője.
A DOKI-Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett
versenyen közel hatvan
gyermek és hatvan szülő
vett részt. A város mind a
négy óvodája képviseltette
magát: a Petőfi, a Richter, a
Zrínyi és a Hétszínvirág ovi,
akik két csapattal indultak. A
már hagyományként megtartott rendezvényen a játék, az örömteli mozgás, a
felszabadult jókedv dominál.
A program bemelegítéssel,
zenés
tornával
kezdődött.
Ezt
követően mérték
össze ügyességüket a csapatok. A
gyerekek és szülei
a pályán együtt
futottak, ügyeskedtek, akadályokat ugrottak át és

küzdöttek le. A nézőtér a
szülők, nagyszülők és testvérek bíztatásától volt hangos.
A gyakorlatok aktív és lelkes
segítői voltak a Petőfi iskola
tanulói. A vetélkedő végén
minden gyermek ajándékot
kapott, függetlenül attól,
hogy csapata hányadik helyen végzett. Hiszen ennek a
délelőttnek mindenki a
győztese, erről árulkodtak a
mosolygós szempárok is.
A verseny végeztével az Életfa Program képviselői kóstolóval várták a kis sportolókat
és szüleiket.
Györgyné Körmöczi Renáta
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