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Furcsának tűnő könyv jelent
meg a közelmúltban A vers
ellenforradalma címmel. Horváth Viktor egyetemi tanár
írta a versírás és versfordítás
tanulása és tanítása alcímmel.
A fülszövegen azt bizonygatja,
hogy írni jó. És ezt az iskolában kell tanítani!
Igaz, azt is megkérdezi: „Mer
ilyesmibe belefogni normális
ember? Illik ez?”
A Zrínyiben régi hagyománya
van az ilyesminek. Táborokban, Kincskereső szakkörökben sok mindent írtak már az
elmúlt évtizedek diákjai. Nem
kamu! Van egy évente megjelenő kiadványsorozatunk Dorogi értékek nyomában címmel, abban vissza lehet keresni a diákírásokat. Mindössze
kétféle ember kell hozzá: aki
szívesen kipróbálja a tehetségét, képességeit, meg egy-két
segítő tanár – fellengzősebben mentornak is mondhatjuk.
Mostanában nem ritkán fordul elő, hogy normális emberek belefognak, és már nemcsak a saját kedvtelésük szerint. Mert hirdetnek immár
több mint tíz éve fordítóversenyt magyarországi egyetemek és könyvtárak a 10-18
éveseknek, ahol angol és német nyelvből klasszikusok és
modern költők egyaránt próbára teszik a nyelvtudásunkat
és az irodalmi (merjem mondani: művészeti) látásmódunkat. Máshol esszéírásra is bíztatnak (ez egy kicsivel nagyobb próba, mint egy fogal-

Molnár Villő

Molnár Ábel

mazás házi feladat), de bizisten, megoldható. Higgy magadban és ne szégyelld a tehetségedet!
Nemcsak dicsekvésről van szó
(persze jó dolog örülni egyegy sikernek), amikor afféle
példaként elmondhatjuk, hogy
évek óta, kemény munkával
folyamatosan próbát teszünk
és sikereket is aratunk írásainkkal. Van bennünk szándék,
van hozzá segítő tanárunk is.
Ebben a tanévben ez a hírünk:
Molnár Villő és Molnár Ábel
angol versek tolmácsolására
vállalkozott, és 8. osztályosként első díjas lett a választott
kategóriában a középiskolásokat is megelőzve. Kecskeméten a Bács-Tudás-Tár megyei
könyvtárában vették át az
országos pályázat jutalmait.
De Ábel az elmúlt évben eszszéket írt a dorogi bányászok
kalapjairól, sőt a régi dorogi
falu-kolónia ellentétek (sőt:
ellenségeskedések!) történetéről is, Villő pedig a középeurópai esszépályázaton a

szülőföld szeretetét a „dorogi
táj dorogi ecsettel” gondolatkörben fejtegette a helyi művészek festményei és fotói
hatására. A Magyar Kultúra
Napján második éve ismerik
már a nevüket az országos
eredményhirdetéseken.
Szó sincs hencegésről. Ők is
figyelik és becsülik mások
eredményeit. És most is dolgoznak: iskolájuk tehetségtámogató programjairól, valamint városuk különleges építészeti értékéről készül a tanulmányuk. Reménykednek,
hogy a tanév végéig ezek is
gazdagítják az alma máter, a
város hírnevét – meg a sajátjukét is. Ez így természetes.
Ábel fordításai a japán költészet különlegességeit, a háromsoros „haiku”-verseket,
Villő fordítása a szimbolista
költő látásmódját szólaltatja
meg magyar nyelven.
Kovács Klára
A versfordításokat lásd a 6.
oldalon.
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EÖTVÖS

Mikulás az Eötvös-iskolában
nagyobb izgalommal. Az
óvodában ugyan már találkoztak a Télapóval, de az
iskolában most először kopogtatott be hozzájuk a
nagyszakállú. Mindenki szeretettel fogadta a kedves
vendéget. A gyerekek énekeltek, szavaltak, rajzot készítettek neki, amit ő sok
szép ajándékkal jutalmazott.
Szerencsére hozzánk csak jó
gyerekek járnak, hiszen virgácsot senki sem kapott.
December 5-én délelőtt az Reméljük, hogy ez így marad
első osztályos gyerekekhez jövőre is, amikor már másoellátogatott a Mikulás.
dikosok leszünk.
Bátran mondhatjuk, hogy a
Az elsős tanító nénik
legkisebbek várták őt a leg-

DÖK-nap a karácsony jegyében
2014.
december
13-án
szombaton került megrendezésre az idei tanév első
diákönkormányzati napja,
amelyet a karácsony jegyében tartottunk.
A
rendezvényen
szép számmal gyűltek össze kisebb és
nagyobb tanulók,
hogy mindenki kedvére való elfoglaltságot találjon. A
gyerekek sok érdekes program közül
választhattak. Egyesek ötletesebbnél ötletesebb karácsonyi díszeket készítettek,
mások aranyos ajándékokkal, képeslapokkal lepték
meg szüleiket. Az édesszájúak mennyei illatú mézeskalácsot sütöttek a háztartástan

teremben. A hagyományos
karácsonyi karaoke parti
keretén belül az X-Faktor
leendő virtuózai idén is megmutatták tehetségüket, va-

rázslatos hangulatot teremtve a nézelődők számára. A
két óra hamar elrepült.
Reméljük, hogy idén is sok
szép ajándék készült, és
mindenki megtalálhatta a
kedvére való elfoglaltságot.
Köszönjük szépen a nevelőknek a kitartó munkát, a diákoknak
pedig azt, hogy
szép számban vettek részt a karácsonyi foglalkozásokon.
Balogh Balázs

Csengőszó

Kiállításmegnyitó
az Eötvös Galériában

Az advent szakrális hangulatát erősítve nyílt meg 2014.
december 9-én 1615 órakor
Szlávik József festőművész
„Útszéli keresztek” című
kiállítása az Eötvös Galériában.
Szlávik József Esztergomban
született. Bajóton, majd
1990-től Nyergesújfalun él
családjával. 1982-től a helyi
általános iskola rajztanára.
Vezetője, művészeti vezetője a város galériájának. Az
esztergomi Bajor Ágost körben kezdett komolyabban
foglalkozni a festészettel ,
Novák Lajos festőművész
irányításával. Később a zebegényi szabadiskola rendszeres résztvevője.
Alakulásától tagja a nyergesi
Kernstok Károly Képzőművész Körnek, hat éve tagja a
Komárom-Esztergom
megyei Kernstok Károly Művészeti Alapítvány kuratóriu-

mának. A kuratóriumi
tagok kiállításainak is
rendszeres résztvevője.
Bár az Eötvös Galériában kiállított képei olajfestékkel készültek, de
Szlávik Józseftől sosem
volt idegen a kísérletező
szándék, így többféle
anyagot felhasznál képeihez.
A kiállítást Kapa Melinda, a
nyergesi Kernstok Művészeti
Kör vezetője, a DOKI Petőfi

iskola rajztanára, festőművész nyitotta meg. A megnyitót a Magyar Televízió
„Virtuózok” című tehetségkutató műsorát is megjárt
fiatal gitárművész, Nagy
Tamás előadása is gazdagította.
kOpE

Színre léptünk ismét
December elején másodszor
is "csalogattuk" iskolánkba a
leendő kis elsőseinket. Szép
számmal látogattak hozzánk
a helyi és a környékbeli óvodások szüleik és nagyszüleik
kíséretében.
Az ünnepek hangulatában
mézes kaláccsal, forró teával, mesével fogadtuk őket.
Rövid beszélgetés után foglalkozásunkon
karácsonyi
dekorációkat készíthettek a
gyerekek, örömünkre nem
kis lelkesedéssel. A munká-

ból a szülők is kivették részüket, és a negyedikes lányaink is segítségünkre voltak.
Az érdeklődő szülők kérdéseire ezúttal Viki néni és
Ibolya néni igyekezett válaszolni.
Reméljük, kellemesen és
hasznosan töltötték a gyerekek ezt a délutánt nálunk.
Várjuk őket szeretettel februárban is egy kis farsangi
mókázásra!
Rozek Ferencné

Csengőszó
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Karácsonyra várva
A téli szünet előtti utolsó dott karácsonyi ajándékról a
tanítási nap ünnepi hangu- szeretteinek, most bepótollatban telt iskolánkban.
hatta az eddigi mulasztást.
Délben kezdődött a
hagyományos karácsonyi ünnepség,
amelyre mi, másodikosok izgatottan
készültünk. Mindannyian gyorsan,
könnyen megtanultuk a szerepeket, a
verseket, az énekeAz angol két tanítási nyelvű ket. Különböző országok
osztályok műsorával indult a karácsonyi szokásaival isreggel. A gyerekek versek- merkedtünk. A 2. c osztályokel, énekekkel szórakoztat- sok regölést, a 2. b osztályotak bennünket.
sok angol verset mutattak
Meglepetés
volt számunkra, hogy az
alsós
tanító
nénik egy kis
csoportja egy
kedves karácsonyi jelenetet adott elő,
amit nagy tapssal jutalma- be. A lányok vidám karácsozott a közönség.
nyi dalra táncoltak. Büszkék
Természetesen idén sem voltunk, hogy az egész iskola
maradhatott el a karácsonyi előtt szerepelhettünk.
Az ünnepség közös
énekléssel
zárult,
amely nagyon meghitt hangulatot teremtett az iskola aulájában helyet foglaló
gyermekek és felnőttek körében. Meglepetésünkre nemcsak
a gyerekek, hanem a
vásár, ahol mindannyian tanárok is megajándékoztak
kedvünkre válogathattunk a bennünket egy karácsonyi
sok-sok portéka közül. Aki dallal.
eddig még nem gondosko2. a osztályosok
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Siker a Német Nemzetiségi
Önkormányzat vetélkedőjén
A dorogi Német Nemzetiségi
Önkormányzat idén 14. alkalommal rendezte meg a
helytörténeti
vetélkedőt,
melynek helyszíne az Eötvös
iskola volt.
Heteken át szorgalmasan
készültünk a versenyre. A
felkészülés során megismertük a sváb öltözködési szokásokat, ugyanis a beadandó
dolgozatot
a
sváb népviseletről készítettük. Sok régi
fotót nézegettünk a népviseletről. Lehetőségünk
volt
néhány ruhadarabot felpróbálni, melyek
azonban nem voltak nagyon
kényelmesek. A verseny jó
hangulatáról a rendezők
gondoskodtak. A feladatok
nem voltak könnyűek, de

közösen sikerült őket olyan
jól megoldanunk, hogy első
helyezés értünk el.
A díjátadó a hagyományos
Luca-napi műsor keretén
belül december 13-án volt.
A csapat tagjai:
Balogh Rebeka 8.b, Bodnár
Máté 7.b, Borsos Laura 8.b,
Kökény Melinda 7.b, Sztulik
Debóra 7.b.

Nagyon örültünk az első
helyezésnek. Köszönjük a
felkészítést
tanárainknak,
Márti néninek és Nelli néninek.
A csapat tagjai

Köszönet
Mint azt bizonyára észrevettétek, decemberben új asztalokkal és székekkel bővült
ebédlőnk bútorzata. Ezt szűkös anyagi körülményeink
közt nem tudtuk
volna megoldani
külső
segítéség
nélkül.
Ezúton
mondunk köszönetet azoknak a
szülőknek, gyerekeknek, kollégáknak, akik a papírgyűjtés bevételének gyarapításával hozzájárultak az ebédlő bútorzatának megújításához. Köszönjük továbbá a szülői munkaközösségnek, akik a báli bevételek egy részét ajánlották
fel e célra.

Az ősz folyamán az iskola
könyvtára - a gyermekek
legnagyobb örömére - két
babzsák fotellel gazdagodott. Szeretnénk köszönetet

mondani Gubacsiné Révfalvi
Krisztinának és az alsós
munkaközösségnek,
hogy
hozzájárultak a könyvtár
otthonosabbá tételéhez.
Trexler Ibolya
Schieszler Anna
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TEIS csapat programjai
Az ősz elején összeállt TEIS
csapat számos mozgásos
programmal várta az iskola
tanulóit. A feladatunk az,
hogy az órák közötti szüneteket is hasznosan, mozgással
töltsék a tanulók. Mikuláskor
és karácsonykor is többször

szólalt meg a zene az udvaron, ezzel táncra, zumbára és
közös éneklésre hívtuk a
diákokat. December 9-én és
11-én délután 14 órától 15
óráig várták a TEIS gyerekek
a társaikat három nagyszerű
programmal. Keresd a szaloncukrot! : amelynél bekötött szemmel kellett a plüss
állatok között megtalálni
minél több szaloncukrot. A
másik játékunk a Repül a
szaloncukor, azaz célba do-

bás szaloncukorral valamint
a mikulás tekét is kipróbálhatták a vállalkozó szellemű
diákok. Valamennyi játéknak
óriási sikere volt.
December utolsó hetében
játékra hívtuk az alsó tagozatos osztályokat: Díszítsük
együtt a TEIS karácsonyfát! Az iskola
udvarának egy jól
elkerített részén
rengeteg szaloncukrot, nem törékeny karácsonyfadíszeket, kisebbnagyobb méretű
ajándékdobozokat
rejtettünk el. A
feladat az volt, hogy meghatározott idő – 3 perc – alatt
mennyi eldugott meglepetést találnak meg az osztályok.
A programokra a TEIS találkozókon készülünk fel, amit
péntek délutánonként tartunk. Ezeken tervezgetünk,
szervezünk, plakátokat készítünk, a TEIS kuckót alakítgatjuk, és természetesen játszunk.
Reni néni

Karácsonyvárás az ovisokkal

Kisiskolánkban
vendégül
láttuk a Petőfi és a Zrínyi
óvoda
nagycsoportosait.
Gyerekek és óvó nénik szép
udvarunkon végig sétálva,
amit csak az első osztályosok
használnak, az elsős termekkel ismerkedtek meg. A ki-

csik beülhettek
az elsősök padjaiba, és szép
ajándékot készítettek karácsonyra. Nyolc
helyszínen folyt
a munka, minden asztalnál
más készült. A
m u n k ál k od á s
végeztével, finom süteménynyel vendégeltük meg a kicsiket.
Közös éneklés és versmondás után elbúcsúztunk a gyerekektől.
Móni néni

Csengőszó

Túra a Pál-völgyi-barlangban
November, december időjárása nem volt hozzánk túlságosan kegyes. Már minden
túrázónk alig várta, hogy
valamerre
kimozduljunk.
Nem véletlenül választottuk
a Pál-völgyi- barlangot úti
célul. Ide akkor is le tudunk
menni, ha esik az eső, vagy
éppen fúj a szél.
Hazánk leghosszabb barlangja leginkább cseppköveiről lett nevezetes, bár igazából sokkal jellemzőbbek
rá a magas, hasadékszerű
folyosók, a nagy szintkülönbségek, és a hévizek által
kioldott gömbszerű oldás
formák. A barlang 1919 óta
kisebb
megszakításokkal
folyamatosan látogatható.
500 méteres, megújult túraútvonala sok izgalmat tartogat. Meseszerű cseppkövek,
különleges szikla-alakzatok
évezredek óta változatlan,
megdermedt világába visz
el.
A Pál-völgyi-barlangot 1904ben fedezték fel egy, a Szépvölgyi út mellett található,
ma már felhagyott kőfejtőben. Ekkor egy néhány száz
méteres, igen szép szakaszt
tártak fel belőle, amit hama-

rosan látogathatóvá is tettek. A folyamatos kutatásnak köszönhetően a Pálvölgyi-Mátyáshegyibarlangrendszer és a Hideglyuk - Harcsaszájú-barlang
"összekötésével" a barlangrendszer mára ismert járatainak hossza így érte el a 29
kilométert, amivel ma Magyarország leghosszabb barlangja.
A barlang változatos látnivalót kínál: a jó akusztikájú
Színház-teremtől a Meseország cseppkőképződményig.
Egyes cseppkövek állatokra
emlékeztetnek, így elefántra
és krokodilra. Legérdekesebb látványosságai a változatos, csillogó kalcitkristályok és kagylólenyomatok,
valamint
a
meseszerű
cseppkövek és különleges
sziklaalakzatok. A legnagyobb és legszebb fővárosi
barlang, Budapest egyik
védett természeti értéke.
Nem kis izgalmakban volt
túránk során részünk, miközben mindezt a csodát mi
is láttuk. Szívből ajánljuk
mindenkinek!
Edina néni, Móni néni
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Csengőszó

„Ég a gyerta,ég…”
A karácsonyi műsorra az
idén december 19-én került
sor. Az előadásra az iskola
tanulói 10 órára érkeztek a
Művelődési Házba.
Mindenki elfoglalta a helyét,
mi pedig nagyon izgultunk,
hogy minden jól sikerüljön.
Amikor a fényeket lekapcsolták, elkezdődött a műsorunk. Nekem jutott a narrá-

tor szerepe, így először a
három versmondót hívtam
be, akik karácsonyi verseket
szavaltak. Ezután egy táncot
láthattunk, amit az 1/b osztályos lányok adtak elő
Zséda zenéjére. A táncot
betanította Bádé Kriszti néni,
a tündéri rénszarvas jelmezt
pedig a szülőknek köszönhetjük. A tánc után következett a színdarab, amit a Petőfi Diákszínpad, az iskola színCharles Dickens regényének
rövidített, színpadi változata

Szereposztás:
Ebenezer Scrooge, kapzsi
üzletember: Gyügyei Márk
Karácsony szelleme:
Szili Nikolett
Marley szelleme: Török Klaudia
Bob Cratchit, írnok: Klotz Márk
Cratchit gyermekei: Golubeva
Eleonóra, Kelemen Eszter
Tim Cratchit "Pici Tim:
Takács Martin Lajos
Cratchitné (Bob Cratchit felesége): Csapó Sára
Fred (Scrooge unokaöccse:
Mogyorósi Gergő
Fred felesége: Gyurics Georgina
Fred barátai: Taba Péter,
Török Klaudia

játszó köre adott elő. Charles
Dickens Karácsonyi ének
című regényének színpadi
változatát mutatták be. A
történet arról szól, hogy gondolkozzunk el, miként segíthetünk másokon, és miért ne
legyünk önzők. Ebenezer
Scrooge története egy csodálatos mese az emberségről
és szeretetről. A benne megfogalmazott dolgok
örökérvényűek:
Figyeljünk egymásra és szeressük
egymást! Az előadás nagy siker
volt, a közönség
vastapssal díjazta a
szereplők játékát.
A darabot Takács
Edit, Ditte néni rendezte, a
díszleteket pedig Kapa Melinda néninek és a rajz szakkörösöknek köszönhetjük.
Nekem az előadás nagyon
tetszett, remélem a következő évben is hasonló előadás
várja az iskola tanulóit. Kár,
hogy akkor már nem én leszek a narrátor…
Forgács Klaudia 8.A
Úriember az alapítványtól:
Pirók Márk
Három üzletember:
Kalocsay Károly, Mielec Attila,
Patkó Bálint
Két adós:
Lusztig János, Molnár Bence
Egy fiú az utcán: Csapó Sára
Egy pap: Pirók Márk
Sírásók: Krizsán Zsolt, Dékay
Gergő
Mesélő: Hír Titanilla
Díszlet:
Kapa Melinda
Hangmérnök:
Jászberényi Károly
Rendezőasszisztens:
Teplánszkiné Török Mónika
Rendező:
Takács Edit
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Táncos lábú lányok
A karácsonyi ünnepségen iskolánk legkisebb tanulói, az 1.b
osztályos
lányok
Zséda szürke patás
című dalára koreografált „Szarvasos”
tánccal léptek színpadra. Heteken keresztül lelkesen készültek a meglepetés produkcióval, amellyel nagy
sikert arattak. Nemcsak a
zene és a csoportos tánc
élménye,hanem a fellépés
és a szép táncos jelmezek is
motiválták a gyerekeket.
Köszönet a lelkes szülőknek
is, akik ezeket a mesebeli
ruhákat készítették, és
Kriszti néninek, aki a táncot

betanította. Biztosan még
sokat fogjuk őket látni.
Gratulálunk a kis táncosoknak: Boros Renáta, Gerendely Alexandra, Hegedűs
Klaudia, Lévai Fruzsina, Magyar Liliána, Oláh Viktória,
Tüsér Elizabeth, Üveges
Klaudia, Vörös Zsaklin
Brigi néni

Óvodás játékos sportvetélkedő
2015. január 16-án, péntek
délután Dorogon a Városi
Sportcsarnokban
került
megrendezésre az óvodások játékos sportvetélkedője. A Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett
versenyen közel hatvan
gyermek 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 program bemelegítéssel, zenés
tornával kezdődött. Ezt
követően mérték össze
ügyességüket a csapatok. A
gyerekek futottak, ügyes-

kedtek, akadályokat ugrottak át és küzdöttek le. A
nézőtér a szülők, nagyszülők és testvérek bíztatásától
volt hangos. A program
aktív és lelkes segítői voltak
a Petőfi iskola tanulói, a
TEIS csapat tagjai. A vetélkedő végén minden gyermek ajándékot kapott: labdát, gyümölcsöt és müzli
szeletet. Köszönet a támogatóknak: Pétervári Henriettnek, Erős Gábornak és
Lehotai Erikának.
Jövőre ismét várjuk a mozogni, versenyezni akaró
ovisokat!
Reni néni
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Mindenki másképp csinálja?
Folytatás az 1. oldalról...
W.B. Yeats: A köntös
Dalokból szőtt köntösbe
bújtam,
cifrázva hímeztem,
hőstörténetekkel
állig betakaróztam,
de szegény bolondok
megraboltak,
és pózoltak a világ előtt,
s hordták mint sajátjukat.
A dalt hát hadd vigyék.
Mennyivel igazabb
ha meztelen vagy.
Fordította Molnár Villő

Basho Matsuo
Öreg, néma tó…
Béka merül a vízbe,
loccs! És újra csend.
Natsume Soseki
Erdőn át rohan
az üvöltő téli szél,
tar ágakat ráz.
Capmbell McGarth Down

Csengőszó

Kedves Barátom!
Azért ragadtam tollat, hogy
elmeséljek neked egy remek
élménysort, melyet a napokban éltünk át. Iskolánk két
negyedik osztálya, ahová
természetesen én is járok, a
fővárosba indult, hogy a
kolibri színházban megtekintse a Macska voltam Londonban című előadást, majd
a Miniverzumban terveztük
a nap folytatását.

talon, s a domborzat alakulását is megfigyelhetjük
majd egy rendkívüli természetismeret óra keretében.
Hát képzeld el, három órát
töltöttünk itt, de szinte azt is
kevésnek éreztük, hogy mindent kipróbálhassunk! A
terepasztal mellett rengeteg
kézi vezérlésű gombbal
játszhattunk, így hangokat,
mozgást mi magunk produ-

Nem is tudom neked elmondani, melyik programot vártam jobban! Mint tudod, a
macskákat nagyon szeretem. Nem is csalódtam,
mert az előadás igazán lenyűgözött: remek jelmezekbe bújtak a színészek, az
esemény fordulatos és izgalmas volt, jó kis dalokkal fűszerezték a kalandokat, melyeket már a végére mi is
fújtunk. A Miniverzumról
annyit tudtunk előzetesen,
hogy Budapest gyönyörű
épületeinek makettjait építették meg 3 óriási terepasz-

kálhattunk.
Gyönyörűek
voltak a makettek, a vonatok. Egy igazi titkot is felfedezhettünk, mert a terepasztal háta mögé is bekukkanthattunk!
Rengeteg új élménnyel, ismerettel megrakodva tértünk haza! Ha teheted, feltétlen látogass el szüleiddel,
barátaiddal mindkét programra, mert valószínűleg
neked is felejthetetlen élmény marad!
Szeretettel gondolok rád:

Békák hajnali
kérdése: mi van, mi van?
Éppen az, ami.
Fordította Molnár Ábel

A Padlás
2014. dec. 9-én a 4.a osztálylyal elmentünk megnézni a
Padlás című musicalt Marton
László rendezésében.
Nagyon izgatottan vártuk,
hogy minél hamarabb vége
legyen az óráknak, és elindulhassunk a busszal a Vígszínházba. Mivel korán odaértünk, volt időnk perecet és
üdítőt vásárolni. Várakozás
közben megcsodáltuk a színház belsejének díszítését.
Végre elkezdődött az előadás! A történet arról szólt,
hogy négy, meséből itt ragadt bolygószellemnek három tiszta szívű ember

(Mamóka, Rádiós, Süni) segít, hogy eljussanak az emlékek bolygójára. Nekem az
tetszett benne, hogy sokat
énekeltek, és volt benne
izgalmas és tréfás jelenet is.
A kedvenc részem az volt,
amikor a szellemek ijesztgették az őket nem látó nyomozókat. Sajnáltam, hogy vége
lett a darabnak és haza kellett mennünk, bár egy kicsit
álmos voltam már.
Nagyon várom a következő
színdarabot, ami a Mary
Poppins lesz!
Szivek Anikó 4.a

Mikulás ünnepség manókkal!
Idén is izgatottan készültünk,
mi felnőttek a gyerekek
egyik legkedveltebb ünnepére a Zrínyi iskolában. December 5-én anyukák és apukák
várták manósapkába öltözve
a gyerekeket az udvaron.
Mindenki elhozhatta e napra
kedvenc bögréjét, amit az
udvaron
főzött
"manóteával" töltöttek meg a Mikulás segítői, hozzá zsíros
kenyeret kínálva. Természe-

tesen hangulatos zene is
szólt a szünetekben. A nagyszakállú ajándékot is hozott
az éj leple alatt a tantermekbe: kreatív hobby játékokat
kaptak a gyerekek.
Köszönjük szépen a manócskáknak, hogy idén ők is ellátogattak hozzánk! Várjuk
őket jövőre is!! :-)
Kovács Klára

Petra

Csengőszó

ZRÍNYI

Örömhír
az evangéliumra várva
2014. december 14-én vasárnap délután a Szent József plébániatemplomban a
Zrínyi iskola kóruscsaládja,
zeneiskolai növendékei és
színjátszói
hagyományos
adventi műsorukat mutatták
be nagy sikerrel. Kovácsné
Fódi Krisztina karvezető négy
kórusa (Kicsinyek Kórusa,
Kamarakórus, Cantilena Kórus, Családi Kórus) szólaltatta meg a karácsonyi kórusirodalom klasszikusait kristálytiszta hangzással, egységesen magas színvonalon.
Különösen szép hangzást

támogatója a kórusnak néhány nappal a koncert
előtt tájékoztatta a kórusvezetőt. A bejelentés a koncerten hangzott el először. Az
evangéliumi örömhírre várva
ez volt a mi szerény világi
örömhírünk.
Kiemelkedő színfoltja volt a
programnak Kovács Klára
betanításában a 4. osztályosok betlehemes játéka. A
témához illő örömmel és jól
érthető hangoztatással mutatták be jelenetüket.
Köszönet illeti a dorogi és a
nyergesújfalui
zeneiskola
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Szabad-e betlehemezni?
Sokszor olvastunk már a
betlehemezés szokásáról,
játszottunk is minden évben
egy-egy játékot szüleinknek
a karácsonyi műsorunkban,
de nem gondoltuk volna,
hogy házról
házra járva, s
az érdeklődő
családoknak
bemutatva
idei betlehemesünket,
ilyen
élményekben lesz
részünk!
Az utolsó tanítási héten két
estén át mentünk osztályunk családjaihoz, s készítettük fel őket és magunkat
az ünnepvárásra. Vankóné
Dudás Juli galgamácsai gyűjtésű betlehemesével jártuk
Dorogot és környékét. Mindenütt nagy örömmel vártak bennünket! A háziak
csendben figyelték a játé-

kot, majd finomságokkal
kínáltak bennünket, sőt,
apró ajándékokat is kaptunk. Nagyon izgalmas volt,
ahogy bekiabáltunk a csalá-

doknak: szabad-e betlehemezni?, s ők vidáman, meleg szeretettel válaszoltak
nekünk: szabad!
Úgy gondoljuk, ez egy egészen különleges új élmény
volt, s kicsit talán meg is
irigyeltük a "régi" gyerekek
izgalmas ünnepvárásait!
4. b osztályos betlehemesek

A Kolompos együttes
előadásán voltunk!

produkált a Cantilena Kórus
Hamilton Ave Maria előadásával, a szólisták – Szezech
Bora,
Pap
Vanessza,
Hubacsek Péter – a karzatról
énekelve remekül használták
ki a templom kitűnő akusztikáját. Előadásával is bizonyította a kórus, méltó arra a
szerepre, hogy Dorog város
gazdag kulturális életét reprezentálja Németországban,
Wendlingen am Neckarban,
Dorog testvérvárosában a
várossá avatás 75. évfordulójának ünnepi rendezvényein 2015 nyarán. Erről a tényről dr. Tittmann János polgármester – aki régóta

tanárait – Lőrinczné Csizmadia Katalin, Balogh Mária,
Málnai József -, akik szereplésükkel és felkészítő munkájukkal is eredményesen segítették a programot.
Külön köszönet Gyöngyös
Ferenc plébános úrnak, aki
hosszú évek óta lehetőséget
ad arra, hogy a kultúra teljes
körűségét, benne a művészeti nevelés fontosságát
szem előtt tartó Zsolnaipedagógiát gyakorló iskola
programját a Szent József
plébániatemplomban is bemutathatja.
Dankó József

2015. január 27-én, kedden
együtt énekelhettünk, játszhattunk a Kolompos együttessel.
Többféle hangszeren zenéltek az együttes tagjai. Egyik
daluk a Háromkirályokról
szólt. Felhívtak három gyereket - közöttük engem is - a
színpadra.
Az
„idegenvezető”
az
együttes egyik
tagja, Levente
volt. Ő vitte a
csillagot, melyet követtünk
mi, a három
királyok Napkeletről. Másik
számuk
az
„Egyszer egy
királyfi...” Eh-

hez
osztályfőnökeinket,
Enikő nénit és Inci nénit
invitálták
a
színpadra.
Együtt ropták a táncot.
A koncerten nagyon jó volt
a hangulat, mindenki remekül érezte magát. Reméljük,
találkozunk még!
Szitás Erik 4.a
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Zrínyis úszóink sikerei
2014. nov. 17-én az esztergomi Szent István Strandfürdőben megrendezett körzeti
úszóversenyen a Zrínyi iskola
diákjai az alábbi eredményeket érték el:
I.kcs:
50 m-es gyors, hát, mellú szás:
B er ky
Ár o n
1.helyezett
50 m-es hátúszás: Böszörményi Bálint 2. helyezett
II.kcs:
50 m-es gyors 3.helyezett,
lány váltó 1.helyezett: Berky
Nóra
50
m-es
gyors-mellhátúszás 2. helyezett, lány
váltó: 1. helyezett: Simonek
Petra
lány váltó: Szakmári Eszter:
1.helyezett
50
m-es
gyors-hátmellúszás, lány váltó: Böszörményi
Boglárka
1.helyezett
III.kcs: 100 m-es gyors hátúszás 1.helyezett, 50m-es
mell 3.helyezett: Szaturi Tia
IV.kcs:
100
m-es
pillangómellúszás:
1.helyezett,
gyors: 2.helyezett: Böszörményi Kristóf
100 m-es mell: 3. helyezett,
100 m-es gyors-hátúszás:
1.helyezett: Müller Martin
100 m-es gyors-hátúszás 3.
helyezett, pillangó 1.hely:
Dombrády Bence.

Az úszó Diákolimpia megyei
fordulóján, Tatabányán a
legeredményesebb zrínyis
versenyzők:
I.kcs:
50 m-es gyors, hátúszás 4.
hely: Berky Áron
50 m-es hátúszás 5.hely:
Böszörményi Bálint
4x50 m-es gyors váltó:
Berky Nóra, Böszörményi
Boglárka, Simonek Renáta,
Szakmári Eszter 1. helyezett
50 m-es gyors, mell
1.helyezett:Böszörményi
Boglárka
50 m-es hát 2.helyezett:
Simonek Renáta
II.kcs:
50 m-es gyors 4.helyezett:
Berky Nóra
III.kcs:
100 m-es gyors, hát 2. helyezett: Szaturi Tia
100 m-es hát: 1. helyezett,
gyors 3.helyezett: Müller
Martin
100
m- es
p illan gó
3.helyezett: Dombrády Bence
IV kcs:
100 m-es mell,gyors 4. helyezett: Böszörményi Kristóf
Az első helyezettek bejutottak az országos bajnokságra!
Stefaneczné
Kárpáti Erzsébet

24 órás Kézilabda Maraton
December 19-én a 24 órás
Kézilabda Maraton nyitó
mérkőzését a Dorogi ESE és
a Hét Vezér SE Esztergom
vívta egymással. A kezdődobást Szappanos István, a
Komárom-Esztergom
megyei Kézilabda Szövetség
elnöke végezte el. A szurkolók és a remek játékosok
óriási hangulatot teremtettek a csarnokban.

(Dorogi FC, Petőfi iskola),
Merész Bence (Új Hullám SE
Úszás, Petőfi iskola).
Az ünnepség után Amatőr
Tornával folytatódott a 24
órán keresztül tartó sportesemény, ahol a dorogi
sportegyesületek,
baráti
társaságok mérték össze
erejüket. Éjfél előtt az aktív
játékosok vették át a főszerepet a pályán.

A rendezvény sportolói díjátadó ünnepséggel folytatódott. Dr. Tittmann János
polgármester és Szekér Zoltán sportigazgató köszöntötték a 24 órás Kézilabda
Maraton résztvevőit, és az
elmúlt évben kiemelkedő
teljesítményt nyújtó gyerekeket és felnőtteket. 2014ben tizennégy Dorog hírnevét erősítő sportolót díjaztak a szakosztályok ajánlásai
alapján. A díjazottak között
iskoláink tanulói is szerepeltek, akikre nagyon büszkék
vagyunk: Böszörményi Boglárka (Új Hullám SE Úszás,
Zrínyi iskola), Énekes Kevin

December 20-án 8 órától a
Dorogi ESE utánpótlás csapatai mutatkoztak be. Ezekben a csapatokban a Doki
kézilabdás lányai szerepeltek, az elsősöktől a végzős
osztályokig valamennyien
pályára léptek. 14 órakor
pedig a Szeniorok váltak
főszereplőkké a Győr, a Komárom, az Esztergom és a
Dorog csapatainak részvételével.
A nagyszerű rendezvényt
idén is buli zárta. Reméljük,
jövőre is találkozunk a lelkes
résztvevőkkel!
Györgyné Körmöczi Renáta
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