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Immáron ötödik éve kerül
megrendezésre a József Attila
Művelődési Házban a Zrínyi
nap keretében hagyományosnak számító helytörténeti vetélkedőnk, melyet idén február
13-án rendeztek meg.
Már hónapokkal a döntő előtt
készültünk a versenyre. Az idei
téma Dorog iskoláinak története volt. Az első fordulóban
elektronikus úton kellett kitöltenünk egy feladatlapot iskoláink névadóiról. A második fordulóban makettet kellett készítenünk iskoláinkról tetszőleges technikával, kiállítható méretben. A többség papírból készítette el
a maketteket, míg az Eötvös iskola agyagból mintázta épületét. A harmadik fordulóban prezentációt kellett készítenünk
iskoláinkról, amiben szerepelt az iskola története,
pedagógiai sajátosságai, neves
pedagógusok, tanítványok. A
kutatás során meglepődtünk,
hogy iskolánk tanítványaiból
milyen sok világhírű ember
került ki.
Végül a vetélkedőt egy harmadik forduló, egy döntő zárta le,
melyet a dorogi művelődési
házban rendeztek meg. A döntő előtti egy órával a prezentációnk próbálásának közepette
még nem is sejtettük, hogy ez a
nap számunkra milyen emlékezetes lesz. Az iskolában a tanárok biztató szavakkal próbáltak
minket megnyugtatni, hogy ne
izguljunk. Ezeknek a szavaknak
hála felettébb jó hangulatban

mentünk le a helyszínre felkészítő tanárainkkal: Dankó József igazgató bácsival, Ködös
Endre bácsival, Bulhardtné
Hagelmayer Ági nénivel és segítő tanárnőnkkel, Széher Edit
nénivel. A mi csapatunk érkezett meg elsőnek, így mi segítettünk a maketteket a kiállítóhelyükre helyezni, a projektort
beállítani. Mire minden apró
részlet is a helyére került, az
összes csapat megérkezett, és
a zsűri is elfoglalta helyét. Az
idei zsűri tagjai: Sitku Pál fő-

igazgató úr, Szekér Zoltán:
Dorog Város Egyesített Sportintézménye vezetője, Kovács
Lajos: nyugalmazott igazgató,
helytörténész, író, Solymár
Judit: nyugalmazott mérnök,
helytörténész.
Az utolsó fordulót Dr. Tittmann
János polgármester úr nyitotta
meg beszédével, melyben a
tanulás szerepét, fontosságát
és az ebből adódó korlátlan
lehetőséget hangsúlyozta. Ezután a csapatok sorszámot
húztak, mely eldöntötte, hogy
ki hányadiknak adja elő az iskolája történetét. A mi csapatunk
a 3-as számért fohászkodott,
mert az se nem utolsó se nem

első. Úgy látszik, hogy a péntek
13-a nem hatott ránk hátrányosan, mivel sikerült ezt a
számot húznunk. Mialatt a
gimisek és a Petőfisek elmondták prezentációjukat még nyugodtak voltunk, de amikor azt
mondták, hogy: „Most pedig a
Zrínyi Ilona Általános Iskola
tanulói szeretnék bemutatni
iskolájuk történetét”- a földbe
gyökeredzett a lábunk az izgalomtól. Végül hiba nélkül előadtuk a kiselőadásunkat. De ez
csak a külső látszat volt, valójában remegtek a lábaink az
izgalomtól.
Végül az Eötvös csapata is
bemutatta iskoláját, s ez
után kezdődhetett meg a
zsűrizés. Tíz percbe sem
telt, és megszületett az
eredmény. Az eredményhirdetést az utolsó, negyedik hellyel kezdték és
az első helyezettet mondták utoljára. Megfogtuk egymás kezét, és reménykedve
vártuk az eredményt. A negyedik helyezett a Zsigmondy Vilmos Gimnázium lett, a harmadik a mi csapatunk, a második
az Eötvös József Általános Iskola csapata. Az első helyezést a
Petőfi Iskola csapata kapta,
akik megnyerték a főnyereményt és ők utazhatnak
Wendlingenbe. A nyertes csapat tagjai Mielec Kristóf, Trezel
Máté, Madarász Petra és Forgács Klaudia voltak. A felkészítő tanáraik Süttő Zsolt és
Süttőné Szabó Ildikó voltak.
Gratulálunk nekik!
Folytatás a 6. oldalon...
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Alsós farsang
Idén is elérkezett az a szombat, amikor kicsik és nagyok
színesebbé tették iskolánkat
az alsós farsangi báljukkal.
A bált a már hagyománnyá
vált meglepetés tanári tánc
nyitotta meg, a jó hangulatról a Cowgirl tanító nénik
gondoskodtak ezúttal a
Rednex zenéjére. A hangulat
tovább fokozódott, amikor a
csoportos jelmezesek következtek: baromfiudvar, Kinder meglepetés, Hófehérke
és a 7 törpe, kalózok, angol
zászló, országok tánca, tűzmanók és az élő, kirakott
Rubik-kocka. Az egyéni jelmezesek előtt a 4.a-s lányok
mutatták be tánctudásukat,
utána következtek az egyéni
jelmezesek a legkisebbektől
a legnagyobbakig. A zsűrinek nem volt egyszerű dol-

ga, hiszen kreativitásban,
ötletben idén sem volt hiány. Csak, hogy néhányat
említsünk: húsevő virág,
fogtündér, páva, boszik,
hercegnők, bohócok, indiánok… Lemezlovasunk idén is
Kuti László volt, akinek köszönhetően
fergetegessé
vált a buli. Táncverseny,
arcfestés, tombola és finomságokkal teli büfé gazdagította programunkat. Nagyon
jól éreztük magunkat!
Köszönetünket szeretnénk
kifejezni a sok segítségért,
amit kaptunk szülőktől és
pedagógusoktól, valamint a
tombola szponzoraitól, akik
hozzájárultak a színvonalas
bál megrendezéséhez.
4. osztályos tanító nénik

Csengőszó

Felsős farsang
2015. január 30-án,
pénteken került sor a
felső tagozatosok hagyományos farsangi
báljára.
A 8. évfolyamos tanulók nyitótánca nagyszerű hangulatot varázsolt az aulába. A táncos bemutató után a
sokak által várt jelmezes
felvonulás következett. Az
egyéni jelmezesek után a
csoportos felvonulóké volt a
főszerep. Az osztályok látványos, vicces, produkciókkal
szórakoztatták a nézőket. Az
osztályokkal együttműködő
osztályfőnökök tovább színesítették a produkciókat. A
zsűrinek idén is nehéz dolga
volt. Hosszas tanácskozás
után a tavalyi győztes, az
idén már 6.a osztály nyerte
el ismét az első díjat. Ezúton
is gratulálunk nekik. A vicces
bemutatók után a diszkó
vette át a főszerepet. A lemezlovasok, mint minden

évben, idén is kitettek magukért. Igazán jó hangulatot
teremtettek az ebédlőben.
Sokak örömére ez a farsang
sem múlhatott el tombolahúzás nélkül. Jöttek is szép
számban a gyerekek, akik
közül egyesek vidáman, mások csalódottabban távoztak
a tombolahúzás helyszínéről. Nagy forgalmat bonyolítottak a büfék is. Az ételek
és az italok kivétel nélkül
elfogytak.
Köszönjük szépen a szülőknek, a nevelőknek és természetesen a gyerekeknek az
áldozatos, kitartó munkát.
Balogh Balázs

Színre léptek a kis katicák

Szülők-nevelők bálja
Iskolánk idén februárban is
megrendezte a már hagyományosnak mondható Eötvös-bált. Bálunk remek alkalom arra, hogy a szülők és a
nevelők kötetlen formában
találkozzanak, beszélgessenek egymással.
A bál a 8. osztályosok nyitó
táncaival indult, amelyet
Szencziné Szilárd Gabriella
tanított be nekik. A színvonalas táncbemutató után
finom vacsorát kaptunk.
Szomjunkat Ági néni büféjében csillapíthattuk. Miután
mindenki megvacsorázott,
kezdődött a mulatság. A jó

hangulatról az Aréna Band
gondoskodott. Éjfélkor húzták a tombolát, nagyon sok
szép nyeremény talált gazdára. A bál és a büfé bevételét az iskola ebédlőjének a
felújítására fordítjuk.
Köszönjük minden kedves
szülőnek a segítséget és a
felajánlásokat! Bízunk benne, hogy jövőre ugyanilyen
hangulatban telik majd a
bál.
(A bálról készült fényképek
megtekinthetők az iskola
honlapján:
www.eotvosdorog.hu)
Mihalovits Gáborné

Februárban a farsang jegyében immár harmadik alkalommal
tartottuk
meg
suliváró foglalkozásunkat a
leendő elsőseinknek,
amit
most Ibolya néni
és Magdi néni
tartott.
Minden várakozásunkat felülmúlta, amikor
megláttuk a sok
kis vendégünket
szüleik és nagyszüleik kíséretében, így birtokba vettünk
több tantermet is. Játékos
ismerkedés után egy mesén
keresztül megtudtuk, hogyan farsangol Katica a barátaival, s valójában az első
farsangi bálja óta hétpetytyes. Kézműves foglalkozá-

sunk nagy sikert aratott,
lelkesen, könnyen, önállóan
készítették el bábjaikat az
ovisok. Az iskola körüljárása

után egy kis maszkabálos,
táncos, katicás farsanggal
zártuk a vidám délutánt katicás sütivel és szörpivel.
Reméljük mindenki élményekkel telve jól érezte magát. Szeretettel várunk viszsza mindenkit a szeptemberi
tanévnyitón.
Horváth Magdolna
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Te megálmodod,
majd megrajzolod…
„Ez a vágyam, erre gyűjtök!” címmel hirdette meg
országos rajzpályázatát a
TakarékBank Zrt. Marketing
Osztálya. Olyan alkotásokat
vártak, amelyeken keresztül
a gyerekek bemutathatják
az álmaikat, vágyaikat, melyekre szívesen gyűjtenének.
A pályázatokat korcsoportonként értékelték és díjazták. Az I. korcsoport a 7-10
éves korosztályt, a II. korcsoport a 11-15 éves korosztályt ölelte fel. Szakkörünk a
második korcsoportba küldött be alkotásokat.
Minden beérkezett pályaművet
feltöltöttek
a
Facebook TakarekPont oldalára, ahol bárki szavazhatott
a legjobb rajzokra. Amelyik
alkotás legalább 30 szavazatot kapott, szakértő zsűri elé
került.
A zsűri tagjai:
Jándi Zsuzsanna, festő. A
Magyar
Képzőművészeti
Főiskolán végezte tanulmányait, Bernáth Aurél tanítványaként. 1986-87-ben a
worspwede-i
DAADAtelierhaus növendéke volt.
Kecskeméten Nívódíjat kapott, szerepelt egyéni tárlatokkal Budapesten, Székesfehérváron, Kecskeméten,
Szegeden, Worspwedében.
Dr. Homoki Andrea, óvodapedagógus, szociológus. A
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának adjunktusa, szakvezető helyettese.
Kutatási területe a magyar
gyermekvédelmi alap- és
szakellátás rendszere, a védelembe vett gyermekek és
fiatalok iskolai életútja.
Segal Hajnalka, az Otthonodba Hozzuk a Világot Alapítvány elnöke, az UNICEF
gyerekjogi trénere és mentora.
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Horváth Csaba, szabadúszó
grafikus. 15 évig a Publicis
Worldwide reklámügynökség art directori pozícióját
töltötte be.
Nem volt könnyű dolga a
zsűrinek. A beérkezett 4697
pályázatból 1366 rajz kapott
30 vagy annál több szavazatot. Ebből az 1366 alkotásból választotta ki a szakmai
zsűri a két korcsoport nyertes munkáit. Mivel nagyon
sok szép és színvonalas mű
érkezett, 2-2 különdíjat is
kiosztottak.
A II. korcsoportban 2. helyezést ért el Zibák Fanni, Tokod - nyereménye egy
30000
Ft-tal
feltöltött
TakarékPont Kölyökkártya.

3. helyezett lett: Guhn Mercédesz, Dorog - nyereménye
egy 20 000 Ft-tal feltöltött
TakarékPont Kölyökkártya.

Különdíjat kapott Mihalovits
Panka, Dorog - nyereménye
egy rajzeszköz csomag.
Mindannyian az Eötvös Alkotókör tagjai.
(kOpE)

Idén is hagyományosan az 5.
évfolyam készült a március
15-ei ünnepi műsorral, ezúttal Irén néni, Gabi néni és
Balázs bácsi vezetésével.
Heteken át gyakoroltuk a
műsort. A ránk bízott szerepet, prózát és táncot magas
szinten mindenki elsajátította. Ennek köszönhetően

nagy sikerünk volt, hiszen mind az iskola vezetése, nevelőink, diákok és a résztvevő vendégek elismerően tapsoltak a műsorunk végén.
Mindannyiunkat
megérintett a ’48-as
szabadságharc eseménye, a
forradalom szelleme. A látottak és a hallottak alapján
sokak szívében lángot lobbant a hazaszeretet érzése.
Ma sem felejtjük őseink hősi
tetteit, kik életüket áldozták
a hazáért, a jövőért, ÉRTÜNK.
Horváth Lóránd 5.b

Aggteleki Nemzeti Park
A BEBTE segítségével részt
vettünk egy nagyszerű túrán
az Aggteleki Nemzeti Parkban. Kora reggel indultunk,
az első barlanghoz 11 órakor
érkeztünk meg. Ez a barlang
a Rákóczi-barlang volt. Három csoportban mentünk le
egy szűk járaton, ezután
vaslépcsőkön közlekedtünk.
A Bódva folyó a barlangon
keresztül folyt. A járatokban cseppköveket és
arragonit képződményeket láttunk, amelyek úgy
néztek ki, mint a korall.
Olyan cseppköveket is
megcsodáltunk, amiket
megfogott a vasérc. Szép
narancssárgák voltak. Az
egyik képződménynek az
volt a neve, hogy Afrika térkép, mert úgy nézett ki, mint
maga a kontinens fákkal és
sivatagokkal. Egy kis pihenő
után tovább mentünk a Baradla-barlangba. Itt a Vöröstó-Jósvafő közti szakaszt
jártuk be, mely 2,5 km-es
volt. 300 lépcső után kezdődtek a betonnal kiépített
járatok. Amint elindultunk,
már is láttunk néhány barlangkedvelő állatot: denevéreket. Ezután a Halszárító

nevezetű cseppkőhöz értünk. Néhány emelkedő
után megláttuk a Csillagvizsgálót, amely Európa 2. legnagyobb cseppköve, 25m
magas és több százezer év
alatt fejlődött ki. Láttuk még
a Sárkányfejet, más néven
Táncoló balerinát, Árpádot a
lován és még más cseppköveket. Ezután egy óriási te-

rembe értünk, ahol a cseppköveket zene ritmusára nézhettük. Kiértünk a barlangból és elindultunk egy ösvényen. Közben láttunk egy
foltos szalamandrát a patak
parton, ami az Aggteleki
Nemzeti Park jelképe. Megtudtuk, hogy a nemzeti park
most ünnepli a 30. évfordulóját, és 1995 óta a világörökség része.
Szerintünk nagyon jó volt a
túra, másoknak is ajánljuk.
Fehér Dorottya
Buna Máté 5.b
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IV. Országos Szépíró verseny
Idén 22 tanulóval neveztünk
be a IV. Országos Szépíró
versenyre. Az iskolai fordulóból 12-en jutottak tovább.
Velük január 26-án Tatabányára utaztunk, ahol a megyei forduló helyszínét az
Éltes
Mátyás
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
adta. Nagy örömünkre az 12. osztályos korcsoportban
Buhala Levente Géza 2.b
osztályos tanuló második

lett, és ezzel bejutott az országos döntőbe.
Minden résztvevőnek gratulálok! Levire pedig nagyon
büszkék vagyunk, hajrá a
márciusi országos döntőn!
Süttőné Ildi néni

„Itt a farsang, itt a bál”
Idén február 19-én tartottuk
a farsangi bált.
Sok finom szendvics és süti
között válogathattunk. 98-an
öltöztek be a versenyre, legtöbben az alsósok vettek fel
jelmezt. Az első helyezettnek
járó díjat, ami egy torta volt,
a fagyi kapta. Második a mobiltelefon, harmadik pedig a
tejföl lett. Nekünk még nagyon tetszett a szőlő és a
coca cola is. Meglepetésként
fellépett a Petőfi Cirkusz is,
ahol a tanár nénik és bácsik
öltöztek be. Voltak itt bohócok, állatidomár tigrissel,
oroszlánnal, zsiráffal, kutyá-

val, fellépett kígyóbűvölő és
késdobáló is. Nagy sikert
arattak a műsorukkal.
A jelmezfelvonulást tánc
követte, közben tombolát is
vehetünk. A mulatság vége
felé került sor a tombolahúzásra. Mindenki nagyon izgult, hogy kihúzzák-e a számát. Sajnos mi nem nyertünk.
Ezen a délutánon nagyon jól
éreztük magunkat. Kár, hogy
ilyen hamar vége lett, de
másnap iskolában kellett
jönni.
Bodó Csilla, Slavóczki Anna
Wenczel Bendegúz 5.a

Csengőszó

„Milyen lesz a repülés
20 év múlva?”
Az esztergomi repülőtér
ebben az évben kiírt egy
pályázatot „Milyen lesz a
repülés 20 év múlva?” címmel. Rajztanárunk, Kapa
Melinda tanárnő hívta fel a
figyelmünket rá. Nagyon
érdekesnek találtuk és rögtön munkához is láttunk.
Egyikünk, Schweitzer Fanni
az ufókból indult ki, akik
hamburger alakú űrhajóval közlekednek. Az én
rajzomon egy város látképe szerepel űrhajóval
és a város különböző
pontjait összekötő létrákkal. A versenyen kb.
360-an vettek részt. Az
ország minden tájáról voltak
résztvevők, sőt a határon
túlról is. Nagyon örültünk,
hogy meghívtak minket a
díjkiosztóra, melynek keretében a repülőtér felvette
az Id. Rubik Ernő nevet. A
díjakat három kategóriába
sorolva osztották ki; 6-8

éves, 9-11 éves és 12-14
évesben. Az első helyezés
minden kategóriában megosztott volt. A három kategóriából kettő első helyezett
is iskolánkból került ki:
Schweitzer Fanni és Karcz
Dóra. A díjak átvétele után a
hangár előtt Id. Rubik Ernő
tiszteletére felállított oltárt

koszorúzták. Az ünnepségen
megjelent Farkas Bertalan,
az első magyar űrhajós is,
akivel nagy örömünkre készíthettünk egy közös képet.
Az ünnepély után büszkén,
élményekkel tele tértünk
haza.
Karcz Dóra 6.b

Irány Wendlingen!
Idén a Zrínyi iskola 4 fordulós iskolatörténeti vetélkedőt hirdetett. Iskolánk csapatába Forgács Klaudiát,
Mielec Kristófot, Trezel Mátét és engem választott be
Ildi néni.
Az első két fordulóban a
négy iskola névadójával kapcsolatos feladatokat kellett
megoldani. A harmadik fordulóban iskolánk makettjét
kellett elkészíteni. Ebben a
munkában nagy segítségünkre volt Zsolti bácsi. Az
utolsó fordulóra február 13án került sor a művelődési
házban. Itt iskolánkat kellett
bemutatni. Mi PowerPointos kiselőadással ismertettük meg a jelenlévőket iskolánkkal. Nekem a többi isko-

la előadása is nagyon tetszett, ezért nagy izgalommal
vártuk az eredményhirdetést. Nagy örömünkre az I.
helyezést hozhattuk el, és
jutalomként nyáron a dorogi
delegációval elutazhatunk
városunk testvérvárosába.
Az eredményhirdetést kaszinójáték követte, ahol az
asztaloknál az iskolák névadóival kapcsolatos feladatokat kellett megoldani. Itt
akár megduplázhattuk a
kapott játékpénzünket, de el
is veszíthettük, ha rossz választ adtunk. A játék végén
licitálással „vásárolhattunk”
ajándékot.
Nagy izgalommal várjuk a
nyári utazást.
Madarász Petra 8.b

Csengőszó

PETŐFI

Témanap: március 12.
Nagy izgalommal készültünk
a témanapra. Tudtuk, hogy
az 1848-as forradalom és
szabadságharc témakörből
kell felkészülni. Előzetes
feladatként még egy zászlót
is készítettünk. Egy kokárdát
rajzoltunk a közepére.
Állomásról állomásra haladtunk. Landerer nyomdájában Petőfi képet és a Nemzeti dalt illesztettük össze. A
Hadikonyhában zsíros kenyérrel és hagymával fogad-

tak minket, így „tankolás”
után nagyobb erővel tudtuk
folytatni utunkat. A Nemzeti
Múzeumban
piros-fehérzöld virágszirmokat hajtogattunk, majd ezeket összeillesztve egy szép nagy kokárdát kaptunk. A Hadikór-

házban piros festékkel bekentük magunkat, és gézzel
bekötöztük a „sérült” testrészeket. Aki ránk nézett azt
gondolta, hogy megsebesültünk. Jó kis tréfa volt. A Pilvax Kávéházban megpróbáltunk lúdtollal verset másolni. Ez bizony nehéz feladat
volt, mert könnyen pacát
ejtettünk a papírra. A Budai
Várban össze kellett szedni
magunkat, mert 13+1-es
Totó kitöltésével bizonyítottuk be tudásunkat, és megfejtettünk egy képrejtvényt is. A Műegyetemen
különböző motívumokból nemzeti
virágot, zászlót,
vagy
kokárdát
állítottunk össze.
Táncsics börtönében Activityztünk, az 1848as eseményekkel kapcsolatos szavakat kellett eljátszanunk és kitalálnunk.
Az osztályunk 3. lett a versenyben. Jó hangulatban,
vidáman telt el a délelőtt.

A nagy csata napja

Iskolánkban nagy hagyománya van az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
megünneplésének, az ehhez
kötődő programoknak.
Idén immár negyedik alkalommal szerveztük meg a
„Haza és haladás” című témanapot. Egy egész délelőttöt betöltő projektnap keretében dolgoztuk fel a forradalom és a szabadságharc
eseményeit. Az alsós és felsős osztályok rajokba fejlődtek, és 8-8 állomáson mérték
össze erejüket. Az alsósok
például a Landerer nyomdában összerakták a Nemzeti
dal sorait, illetve Petőfi arc3. osztályosok képét, a hadikonyhán csillapíthatták éhségüket, a hadikórházban bekötözték sebeiket, a Pilvax kávéházban
lúdtollal írhattak.
megtanultunk a me- A felsősök futárok voltak a
sékről. A kedves fo- harcmezőn, a Pákozdi csatágadtatás után izgal- ban labdákat lőttek ki, a játmas,
szórakoztató szópark várában kiszabadítversenynek
lehet- hatták Táncsics Mihályt.
tünk részesei. A gyerekek több héten át
tartó
szorgalmas
felkészülésének köszönhetően 5. helyezést értünk el, így
tovább jutottunk a következő fordulóba. Gratulálunk a
csapat tagjainak: Marosvölgyi Bertalannak, Székely
Rékának, Szladicsek Ákosnak
és Vodicska Majának! További sikeres felkészülést
kívánunk a következő fordulóhoz.
Antónia néni

Utazás a mesék birodalmába

Tanulóink immár 2. alkalommal vettek részt a „7
mérföld es
csizmáb an
heted7 határon át” országos
mesevetélkedőn. Izgalmas
iskolai versengés során 2
csapat jutott tovább a területi versenyre. Március 5-én
izgatottan indultunk Esztergomba, hogy megmutathassuk, milyen sok mindent

Oldal 5

Minden állomáson pontszámmal ellátott Kossuth
bankót kaptak a rajok. Az
összegyűjtött pontok alapján
alakult ki a végeredmény:

Felsősöknél:
I. .6. b
II. 8. b
III. 8. a
1-2. osztályosoknál:
I. 2. a
II.1. a
III. 1. b
3-4. osztályosoknál:
I.4. a
II.4. b
III. 3. b
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a délelőttön. Reméljük, még sok hasonló
élményben lesz részünk.

Oldal 6

ZRÍNYI

Színházban és múzeumban
voltunk
Izgatottan vártuk január 22ét, mert ismét a budapesti
Kolibri Színházba látogattunk el.
„Locspocs, a kis tengeri
szörny” című 2 felvonásos
előadást néztük meg. A történet, díszlet, zene, szereplők, jelmezek mindenkit lenyűgöztek. Nagy tapssal
köszöntük meg az élményt.
Szünetben zsebpénzünkből
vásárolgattunk a büfében.
Az előadás után buszra szálltunk és a Közlekedési Múzeumba látogattunk el. Osztálytársaim többsége először
járt itt. Gizi néni volt az ide-

genvezetőnk a kétszintes
épületben. Képek, makettek
mutatták be a hadi-, evezős, vitorlás-, kalóz-, luxushajókat. Megismertük a Magyar
Vasút történetét. Láttunk
vonatokat, étkező-, hálókocsikat, mozdonyokat. Fel is
szállhattunk néhányra. Bemutatták a régi forgalmi
irodát,
személypénztárt,
korabeli ruhákban dolgozó
és utazó embereket, régi és
új kerékpárokat, motorokat,
autókat.
Fáradtan, de sok-sok élménnyel tértünk haza.
Herédi Nóra 1.b

5. hagyományos dorogi
helytörténeti vetélkedő
Folytatás az első oldalról...
Ugyan mi csak harmadikok
lettünk, de nem keseredtünk nagyon el, mivel mi 7.esek vagyunk, így jövőre is
benevezünk a versenyre, és
remélhetőleg jobb helyezést
érünk majd el.
De nem csak az első helyezett kapott jutalmat, hanem
a többi csapat is. A vetélkedő után ugyanis kaszinójátékkal zártuk a napot. Különböző feladatok teljesítéseiért játékpénzt kaptunk,
mellyel licitálni lehetett
olyan tárgyakra, amelyeket
nem láthattunk. Így lett gaz-

dagabb pár gimis fiú porcelán malacokkal és teáskészletekkel, mások pedig fából
készült tolltartót, kulcstartót
és hasonló apróságokat
nyertek. Az árverést Széher
Edit néni vezette, aki csodálatos alakításával még jobb
kedvet teremtett a csapatok
között.
Tényleg felejthetetlen nappá
vált számunkra február 13-a,
az a nap, amelyen a Petőfi
Sándor Általános Iskola csapata nyerte a versenyt és az
utazást és az a nap, amelyen
rengeteget nevettünk!
Nagy Anna Dorottya 7.b

Csengőszó

Sítábor 2015.
Az idei sítáborunk is nagyon
jól sikerült.
Február 15-én reggel 7-kor
nagy izgalommal indultunk
útnak Ausztriába, Innsbruck

élmény volt a síelés.
Harmadik nap egy másik
csodálatos helyre mentünk
síelni, amit Kühtai-nak neveztek. Ezen a napon láttunk

felé. Az utunkat a gyönyörű
tájak mellett a napsütés is
szebbé tette.
Megérkezéskor kipakoltunk,
berendezkedtünk a szobákba, megettük a szuper finom
vacsoránkat, megkaptuk a
mindenkire vonatkozó eligazítást, majd elcsigázva az
ágyba dőlve elaludtunk és
alig vártuk a holnapot,
az első síelést.
Másnap reggelizés után
a síbuszba ültünk és
indultunk a festői szépségű Schlick 2000 pályái
felé. A sípályán gyönyörű napsütéses időnk
volt, felhőket alig láttunk. Nagyon jól esett a síelés, hiszen erről álmodoztunk már egy jó ideje. Minden izmunkat átmozgattuk,
de jó érzés volt, még úgy is,
hogy másnap egy kis izomlázzal bajlódtunk.
Következő nap is szikrázó
napsütésben telt el. Szinte
az első naphoz hasonlóan

katonai ejtőernyős ugrásokat, és helikopter leszállását
is. A katonák fantasztikusan
pontosan ugrottak le a megadott jelzésre. Kitörő taps
fogadott minden egyes érkezést. Szuper látvány volt.
Utolsó napunkon szintén
egy másik pályán síeltünk és
versenyeztünk, az Axamer

Lizumon. Itt vonattal is fel
lehet menni a csúcsra. A
napsütés továbbra is kitartott mellettünk. Így a síversenyünk is jó hangulatban
vidáman telt. Sok szép érmet kaptunk aznap este az
eredményhirdetésen, amire
büszkék voltunk.
Utolsó nap reggel bánatosan
indultunk haza. Mindenki nagyon jól érezte magát. Arra gondoltunk, hogy megint egy
évnek kell eltelni ahhoz, hogy itt lehessünk, és ismét síelhessünk.
Vörös Attila 6.a

Csengőszó

ZRÍNYI

Városi játékos váltóverseny
A Zrínyi Napok keretén belül
került megrendezésre iskolánkban a városi játékos
sportverseny.
Nagy izgalommal vártuk a
versenyt és a versenyzőket
aPetőfi és Eötvös iskolából.
Csapatunk már a kezdetek
előtt nagy lázban égett.
A versenyzők megérkezése
után az igazgató úr köszöntőt mondott. A csapatok
már itt érezték, hogy kemény verseny áll előttünk. Összesen 8 feladat volt. A feladatokat mindig a zrínyis
tanulók mutatták be. Említést érdemel a 6. osztályosok szervezési képessége és
csapatszelleme.
A verseny első körében minden csapaton látszott a félelem és az izgalom. Sajnos a
végén a zrínyis csapat leengedett, és elveszítette a
kört.Ennek ellenére nem
sz o mo rkod tak .F e l e m elt
fejjel várták a következő
feladatot. A 2. versenyszám-

nak még nagyobb elszántsággal indultak a csapatok.
A mieink mintha az életükért küzdöttek volna, pedig
ez csak egy játék volt! :-) A
feladatok
fordulónként
válzak egyre nehezebbé. Az
utolsó kört követően mindenki izgatottan várta az
eredményhirdetést. A pontok összegzése után síri
csendben álltak a csapatok,
amikor Kati néni bejelentette, hogy a Zrínyi iskola csapata nyert. Olyan sikítozás,
ujjongás tört ki, amilyet még
nem hallottunk egy versenyen sem.Az eredmény kihirdetése után a csapatok elvonultak, de mi, zrínyisek
még maradtunk ünnepelni
egy kicsit.
Összegezve: Minden csapat
lelkesen és kitartóan küzdött, és a legjobb oldalát
mutatta!
Csada Eszter,
Vitek Viktória 7.a

Március 15. a Zrínyi iskolában
Egyik reggel az iskolában
nagy meglepetés ért: egy
papírlap várt reggel az asztalomon! Kiderült, hogy a március 15-i műsorban szerepet
kaptam. A programot Kovács Klári néni szervezte. A
mi osztályunkból (4.a) négyen voltunk benne: Tomi,
Flórián, Erik és én.
Az első jelenet a Pilvaxkávéházat elevenítette meg.
Helyszíne a gyönyörűen felújított Gáthy Zoltán Városi
Könyvtár volt. Ide dobszó
kíséretében érkeztek a gyerekek. A dobos szintén az
egyik osztálytársam, Marci
volt. Második jelenetünk
Landerer nyomdájában játszódott. Ez a Hősök terén
kelt
életre.
Harmadik

„állomáshelyünkön” (iskolai
udvarunk egyik elkülönített
részén) kiszabadítottuk Táncsics Mihályt. A műsor záró
programja lovaskocsikázás
volt a város utcáiban, azután
pedig a tornateremben a 4.a
osztály egy korabeli verbunkot adott elő az alsó tagozatosoknak.
A nap csúcspontja számomra az volt, amikor előadásunk alatt közönségünk velünk együtt harsogta:
„A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”

Kruska Nándor 4.a
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Abigél a Magyar Színházban
Az idei tanévben kötelező
olvasmányaink listáján szerepelt Szabó Magda híres
regénye, az Abigél is.
Tanárnőnk, Kriszti néni
azonban nem csak a könyv
áhítatát adta át nekünk: a
művet megelevenítő musicalre is elvitt minket, hetedikeseket, a Budapesti Magyar
Színházba. Március hetedikén került sor erre a fantasztikus utazásra, melyet mindannyian izgatottan vártunk.
Az esti előadást tekintettük
meg, s ehhez illő öltözetben
utaztunk fel a fővárosba. A
színház előtt még sok hozzánk hasonló csoport várta
az előadás kezdetét.
Este hét órakor már a hatalmas nézőtéren ülve figyeltük, hogy mikor húzzák fel a
függönyt. Nem is kellett sokat
türelmetlenkednünk:
minden lámpa kialudt, és
kezdetét vette a színdarab,
melyet olyan régen vártunk…s valóban, senki sem
csalódott. Sok ismert színész
feltűnt az előadás során,

mindenki profi volt. Az ötletes díszlet, a szép jelmezek
mind a darab fényét emelték-na meg a sok fülbemászó dallam is, melyet még a
színház után is sokat énekeltünk egymásnak. Az előadás
a történetet tökéletesen
átadta, a könyv sorai most a
színészet gyönyörű és tökéletes köntösébe lettek bújtatva. Érdeklődve figyeltük
az összes jelenetet, a békés
iskolától kezdve a német
katonák izgalmas harcáig. A
két felvonásos színmű elnyerte tetszésünket, a végén
őszinte tapssal jutalmaztuk a
musical minden résztvevőjét, segítőjét.
Az előadás végezetekor már
későre járt az idő, de mi még
sokáig beszélgettünk a színházról. Egy véleményen voltunk: mindenkinek tetszett
az Abigél könyvben is és
musicalben egyaránt.
Remélem, még sok ilyen
élményben lesz részünk!
Csipke Ágnes 7.b

Az I. Országfutás Dorogon
Március 14-én, szombaton a
Lóga-tó körül rendezték meg
az I. Országfutást.
A dorogi fiatalok és a városi
sportszervezet szervezte a
helyi versenyt. Egész héten
résztvevőket toboroztunk.
Mindenkit megkerestünk:
ismerősöket, szülőket, nagyszülőket, rokonokat, barátokat, szomszédokat. Kértük
őket, hogy jöjjenek velünk
futni, mert mozogni jó! Még
az utolsó pillanatban is csatlakoztak hozzánk nem várt
résztvevők. Eljött az igazgató
bácsi, az osztályfőnökünk,
sok-sok pedagógus, sőt még
babakocsival is „futottak”
anyukák! Az volt a célunk,
hogy mi nyerjük meg a ver-

senyt, és miénk legyen a
fődíj: élményfürdőzés az
Aquaworld-ben. Végül rengetegen lettünk: 167-en
futottunk az osztályunkért!
Az eseményen több mint 25
osztály vett részt. Az időjárás borongós és esős volt, de
ez sem törte le a kedvünket.
Sokat futottunk, volt aki 3-4
kört is megtett a 900 m-es
távból.
Dicséret és köszönet illet
minden résztvevőt és szervezőt!
Példás összefogással első
helyezést értünk el. Nagyon
örülünk annak, hogy mehetünk az Aquaworld-be!
Sajtos Rajmund 2.b
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Petőfis napok
Az idén is megrendezésre kerültek a
Petőfis napok keretein belül a tanulmányi versenyeink, melyeken rendkívül
szép eredmények születtek! Minden
résztvevőnek gratulálunk az erőpróbákon nyújtott teljesítményhez!

Négyet egy sorban
1-2. osztály
I. Gyuránki Krisztián (Petőfi)
II. Holyba Kata (Zrínyi)
III. Hámori Balár (Petőfi)

Csapat helyezés:
I. Hajós Patrik, Gál Gergő, Kolozsvári
Barnabás (Eötvös)
II. Bodnár Máté, Kollár Zsanett, Szekér
Szimonetta (Eötvös)
III. Csipke Ágnes,Kovács Márton, Pongrácz Dániel (Zrínyi)

ALSÓSOK VERSENYEI:
Könyvtárhasználati
verseny 5-6.o.
I. Partos Dorka Éva – Vörös Attila
(Zrínyi)
II. Papp Réka – Yousif Dzsemila (Petőfi)
III. Juhász Antónia – Ráczki Melinda
(Petőfi)

Szavalóverseny
1-2. osztály
I. Józsa Lilla (Zrínyi),
Goda Boglárka (Eötvös)
II. Méry Eliot (Eötvös)
III. Kertész Dóra (Petőfi)
3-4. osztály
I. Meszes Márton (Zrínyi)
II. Arató Fanni (Zrínyi)
III. Bartus Kinga (Eötvös)
Rajzverseny
1-2. osztály

3-4. osztály
I. Pusenyák Anna (Petőfi)
II. Pohner Zsolt (Zrínyi)
III. Mézes Márk (Petőfi)
Műveltségi vetélkedő 3-4. o
I. Eötvös: Berecz Balázs, Cséffalvay
Márton, Krecskovszki Nóra, Limpár
Csenge
II. Petőfi: Marosvölgyi Bertalan, Móra
Martin, Pusenyák Anna, Székely Réka
III. Zrínyi: Asztalos Nóra Karina,
Chropota Kata, Kaposvári Emma, Szívek Anikó

Bűvöskocka-forgató
Bajnokság
I. Honvéd Bence 0, 30 perc (Eötvös)
II. Szabó Csaba 0, 38 perc (Petőfi)
III. Horváth Áron 0,52 perc (Eötvös)
„Tavaszi hadjárat”
I. Petőfi
A csapat tagjai: Forgács Klaudia,
Galcsik Kornél, Mielec Kristóf, Trezel
Máté

„Szépolvasó” verseny
2-3-4. o
2. évfolyam:
I. Guth Bálint (Eötvös)
II. Secgin Bartu (Petőfi)
III. Pergel Szonja (Zrínyi)
I. Pálfi-Lánchidi Hanna (Eötvös)
II. Kovács Hanna (Petőfi)
III. Krieger Ramóna (Eötvös)
3-4. osztály

3. évfolyam:
I. Farkas Réka (Zrínyi)
II. Székely Enikő (Eötvös)
III. Székely Réka (Petőfi)
4. évfolyam:
I. Limpár Csenge (Eötvös)
II. Sajtos Liliána (Zrínyi)
III. Prezenszki Boglárka (Eötvös)
FELSŐSÖK VERSENYEI:

I. György Eszter (Eötvös)
II. Zimmerer Blanka (Zrínyi)
III. Bolvári Natália (Eötvös)

IQ bajnokság
Egyéni eredmények:
I. Vörös Attila (Zrínyi)
II. Molnár Ábel (Zrínyi)
II. Pongrácz Dániel (Zrínyi)
III. Csipke Ágnes (Zrínyi)

II. Zrínyi
A csapat tagjai: Kruska Ádám, Molnár
Ábel, Morvai Dániel, Pongrácz Dániel
III. Eötvös
A csapat tagjai: Bodnár Máté, Jurásek
Xavér, Kolozsvári Barnabás, Sztulik Debóra
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