
az előre egyeztetett időpon-
tokban, rendkívüli esetekben 
a portai szolgálatot teljesítő 
tanulók segítségével lehetsé-
ges. Az ügyeletes nevelőkkel 
csak lyukas órában, illetve a 
fogadóórák időpontjában 
lehet beszélni. 
6.  Délután, a tanulószobás 
és iskolaotthonos időszakban 
a foglalkozások végeztével, 
14,30 órakor, illetve 15,15 
órakor lehet távozni. Egyedi 
esetekben és rendszeres 
távolmaradásnál is szülői 
kérést követően engedjük ki 
a tanulókat a portára. 
Amennyiben a szülők fel-
ügyelettel kérik haza gyer-
meküket, erről gondoskodni-
uk kell, a pedagógusok ezek-
ben az időszakokban nem 
tudnak meggyőződni a tanu-
lók távozásáról. A tanítási 
időszak végén, 16,00 órakor 
a tanulókért érkező szülők a 
bejárat előtt várják meg 
gyermeküket. A nevelők a 
csoportokat kikísérik. 
7.  A tanulók nevelői felügye-
letét az aulában 17 óráig 
biztosítjuk. 
8.  Egyéb kérések esetén a 
délutáni időszakban a felnőtt 
portai szolgálat tud segítsé-
get nyújtani. 
Közös érdekünk és felada-
tunk az iskolai foglalkozások 
rendjének megőrzése, ennek 
érdekében kérjük az együtt-
működést, a szabályok betar-
tását. 
 

 

teljesen megzavarva a tan-
órákat, a foglalkozásokat. 
Mindez arra késztetett ben-
nünket, hogy rendezetteb-
bé, szabályozottabbá tegyük 
az iskolai élet ezen terüle-
tét. Felhívásban tettük közzé 
elképzeléseinket, kérve a 
szülők véleményét. Szülői 
értekezleteken tárgyaltuk 
felvetéseinket, a szülői ér-
dekegyeztetés legmagasabb 
fórumán vitattuk meg új 
elképzeléseinket. Köszönjük 
az eljuttatott véleményeket, 
és köszönjük, hogy a végső 
döntésben megkaptuk a 
támogatást a módosítások 
bevezetéséhez. 
Ennek megfelelően 2017. 
szeptember 1-től az alábbi 
szabályozás lép életbe: 
1.  A nyugodt órakezdéshez 
elengedhetetlen a tanulók 
7,45 órára történő beérke-
zése. A későn érkező diákok 
felírásra kerülnek. 
2.  A fent jelzett időpontig a 
bejárat nyitva lesz. A szülők 
a gyermekeket – az első 
osztályosok év eleji egy hé-
tig tartó bekísérését leszá-
mítva – a bejárati ajtóig kí-
sérhetik. 
3.  A hazainduló felső tago-
zatos tanulók számára a 
bejárati ajtó 12,40-13,45 óra 
között nyitva lesz. 
4.  A mágneszár a portai 
helyiségből és a belső ajtó 
mellett belülről elhelyezett 
kapcsolóval működtethető. 
5.  A pedagógusokkal törté-
nő megbeszélések, illetve a 
vendégekkel való találkozás 

Új szabályozás lép életbe a következő tanévtől 
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XXI.  évfolyam 4. szám  

Teljesen természetesnek gon-
doljuk, hogy az iskolai élet 
bizonyos szegmenseit, a házi 
renddel kapcsolatos előíráso-
kat, a kialakult, ám nem fel-
tétlenül jól vagy zökkenőmen-
tesen működő gyakorlatot 
értékeljük, ha kell, változtas-
sunk rajta. Az utóbbi hét év-
ben közel 70 fővel növekedett 
tanulói létszámunk, az alsó 
tagozaton teljes egészében 
kiépült az iskolaotthonos kép-
zési forma. E két tényező 
nagymértékben befolyásolja 
az iskolába történő belépés, 
benntartózkodás és kilépés 
rendjét. Közben csökkent a 
portai szolgálatot ellátó alkal-
mazottak létszáma, mely szin-
tén átgondolásra késztetett 
bennünket. 
Jelenlegi gyakorlatunkban a 
reggeli időszakban tanulóink 
egészen 8 óráig folyamatosan 
érkeznek, rendszeresen kísé-
rik be őket a szülők, akár a 
tanóra megkezdésének pilla-
natáig is. Délelőtt felső tago-
zatos tanulók segítenek a be-
érkező vendégek fogadásá-
ban, eligazításában. A délutá-
ni időszakban folyamatosan, 
rendkívül eltérő időpontok-
ban kérnek ki tanulókat, illet-
ve vesznek részt diákjaink 
különböző sportköri, zeneis-
kolai és egyéb elfoglaltságo-
kon. A szülők az aulában, sok-
szor az osztálytermekben, az 
iskola udvarán veszik át gyer-
meküket, melynek következ-
tében akár már 14 óra után is 
folyamatos és ellenőrizetlen a 
mozgás az iskola területén, 

Vig Attila 
tagintézmény-vezető 
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2017. március 26-án az Ope-
rettszínházba indultunk. Az 
Ének az esőben című elő-
adást néztük meg.  
Budapestre érve a kezdésig 
még sok időnk volt, ezért 
sétára indultunk a színház 
körül. Sok mindent láttunk, 
de legjobban a hírességek 
lábnyomai tetszettek. Láttuk 
az Oszi boszi főszereplőjé-
nek, Oszvald Marikának a 
lábnyomát is. Az épületbe 
lépve gyönyörű bársonysző-
nyeg, hófehér, aranyozott  
díszítésű színház képe tárult 
elénk. A nézőtérre érve első-
ként a csodálatosan szép 
csillárt pillantottuk meg. 

Elkezdődött az előadás. Hí-
res színészek szerepeltek a 
darabban. A történet hol 
érzelmes volt, hol nagyon 
vicces. Sokat nevettünk. 
Gyönyörű volt a díszlet, a 
látvány, a tánc, az ének. 
Nekünk legjobban az a rész 
tetszett, amikor a színpadon 
zuhogott az eső, és a fősze-
replő táncolt. 
Nagyon jól éreztük magun-
kat! Reméljük, Tündi néni, 
Erzsi néni és Gabi néni más-
kor is elvisznek minket! 

A költészet napját, április   
11-ét idén is verssel ünne-
peltük a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtár által meghirdetett 
szavalóversenyen. A meg-
mérettetésen Arany János 
balladáiból választhattunk, 
megemlékezve ezzel a költő 
kétszázadik születésnapjáról. 
Iskolánkat öt felsős tanuló -  
Árkosi Klaudia, Buna 
Máté, Farkas Réka, 
Gremsberger Edvin, 
Willinger Dzsenifer - 
képviselte a verse-
nyen. Mindannyian 
nagyon izgultunk, kí-
váncsian vártuk a pro-
dukciókat, az „ellen-
feleket”. Én a Mátyás 
anyja című Arany-
verssel készültem. 
Hamar megértettem, 

könnyen megtanultam, és a 
hangsúlyozást is hamar ki-
gondoltam hozzá, így sok 
időnk volt Margó nénivel 
gyakorolni. Úgy érzem, na-
gyon jól sikerült a vers elő-
adása. Társaimmal igazán 
remekül szerepeltünk, hár-
man díjazottak lettünk.   

Eötvösös helyezések:  
5-6. osztályos korcsoportban 
1. helyezett: Árkosi Klaudia 
6. b osztályos,  
2. helyezett: Farkas Réka     
5. b osztályos tanuló. 
7-8-9. osztályosok: 
2. helyezett: Gremsberger 
Edvin  7. b osztályos tanuló. 
Gratulálunk! 

Molnár Katrin 
Németh Szabolcs 
Szórádi Csenge  

Wáry Zsombor 3.b 

Városi szavalóverseny 

Ének az esőben 

Árkosi Klaudia 6.b 

Német szavalóverseny  

2017. április 11-én, a költé-
szet napján német szavaló-
versenyt rendeztek a Német 
Nemzetiségi Tájházban, ahol 
a három dorogi iskola tanu-
lói vettek részt. 
Sorszámot kellet húznunk, 
ez alapján következtünk 
egymás után. Amikor ránk 
került a sor, németül bemu-
tatkoztunk. A versek elmon-
dása után a zsűri tagjai fél-
revonultak, hogy megbe-
széljék a helyezéseket. Ez-
alatt megvendégeltek min-
ket enni– és innivalóval. Az 
eredményhirdetésen kate-
góriánként hirdették ki a 

helyezéseket.  
5-6. évfolyam 
2. Szekeres Zoé 5.c 
4. Németh Krisztina 5.c 
7-8. évfolyam 
1. Miklovicz Eszter 7.c 
2. Willinger Dzsenifer 7.c 
3. Madarász Csenge 7.c 
A résztvevők csokit és köny-
vet kaptak, a helyezettek 
még oklevelet is.  
Köszönjük felkészítő tanára-
ink, Márti néni és Nelli néni 
munkáját. 

Madarász Csenge  
Miklovicz Eszter  

Willinger Dzsenifer 7.c 

2017. május 5-én a Zrínyi-
iskolában egy négyfős csa-
pattal részt vettünk a városi 
Rendőrkapitányság Baleset-
megelőzési Osztálya által 
szervezett közlekedési ver-
senyen. A csapat tagjai 
mindannyian az 5.a osztály 
tanulói voltak: Barna Fanni, 
Pagurka Kornélia, Géber 
Kristóf és Kálmán Kevin. 
Nagyon szoros versenyfu-
tás után csapatunk a dobo-
góról éppen leszorulva ne-
gyedik helyezést ért el. Az 
egyéni verseny azonban 
kárpótolt bennünket: Kál-
mán Kevin a második leg-
több pontszámot kapta, így 
ezüst érmet akasztottak a 
nyakába. Gratulálunk! 

Közlekedési  
verseny 

Muskát Gábor 
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Április 25-én a dorogi Eöt-
vös Galériában megnyílt 
Szax Olivér „Kettőpont-
nulla” című kiál-
lítása. A kiállítást 
Atlasz Gábor 
festőművész nyi-
totta meg. 
„A körülöttünk 
jelen lévő világ 
vizuális elemei-
nek darabokra 
szedése és új, meghökkentő 
módon való egymásba 
ágyazása adja az alapot az 
alkotáshoz Szax Olivérnek. 
Szigorú geometrikus formák 
és klasszikus figurális festé-
szet találkozik a vásznakon, 
egyszerre harcolva és erő-
sítve egymást. Olivér célja 
most is ugyanaz, mint a 
huszadik század eleji kubis-

ták vezéralakjainak - lásd az 
ifjú Picasso és barátja, 
Braque - a megállítás, meg-

hökkentés és az ebből faka-
dó elgondolkodtatás. A fes-
tészet precíz (olykor tudato-
san és nagyvonalúan 
hanyag) technikai része itt 
nem cél, hanem eszköz; 
segítség a néző megszólítá-
sához: ember, ébredj fel és 
gondolkodj!” 

Kiállítás-megnyitó 

Varga Zsuzsanna 

Barangoló kalandorok  

Április 22-én, szombaton 
ismét Nyergesújfalu felé 
vették a Barangolók az 
irányt, hogy negyedszer is 
teljesítsék a 20 km-es túrát. 
Szülők és gyerekek lelkesen, 
a borongós idő ellenére is jó 
hangulatban vágtak neki a 
távnak. A frissítőpontokon 
már ismerősként üdvözölték 
az évről évre visszatérő túrá-
zókat, családokat.  

A csodás táj, a jó szervezés 
és a mozgás öröme minden-
ki egészségére szolgált, így 
az elhatározás is megszüle-
tett: jövőre is menni kell! 
Az Eötvös-iskola túrázói sze-
retettel várnak minden ter-
mészetet és barangolást 
kedvelő kicsit és nagyot, 
illetve családot a következő 
kirándulásokra is!  

Tudományos természet —  
természetes tudomány 

Forrás: dorog.hu 

Május első vasárnapján a 
harmadik és a második 
évfolyam a gyönyörű Buda-
pesti Operettszínházba 
látogatott. Az Oszi Boszi, a 
repülő nagyanyó című egy-
felvonásos előadást néztük 
meg.  
Nehezen tudtuk elképzelni, 
hogy miről szólhat a darab. 
Ott aztán kiderült, hogyan 
repül egy nagyanyó. Repült 
- szó szerint - a levegőben 
egy seprűn, és mivel renge-
teget cigánykerekezett, 
„repült” a földön is. Kalan-

dozás volt ez a zene és a 
mesék birodalmában. Min-
denki megtalálta a párját - 
Délceg Királyfi az Álruhás 
Királylányt, Mézeskelács-
huszár Nyafkababát. Nekik 
persze Oszi, a jó boszi segí-
tett. A mi kedvenc szerep-
lőink a vicces Ugribugri 
Ezüstgolyók voltak, akik az 
előadás végén egy anyák 
napi verset is elszavaltak. 
Örültünk, hogy ott le-
hettünk! 
 

Az idei tanévben is megren-
dezték a Richter Gedeon 
Nyrt. és a Magyar-Angol Két 
Tanítási 
Nyelvű és 
Sportisko-
lai Általá-
nos Iskola 
által kiírt 
hagyomá-
nyos kör-
nyezet-
védelmi 
versenyt.  
A sorozat-
ra a három intézményből 62 
hetedik osztályos diák adta 
be a nevezését. Az első for-
duló elméleti fejtörője után 
kreatív feladat várta a diáko-
kat. Olyan tablót kellett ké-
szíteniük magyar tudósokról, 
találmányokról, amelyet 
feltétlenül meg kell ismernie 
az emberiségnek. A vetélke-
dő díjátadójára 2017. április 
27-én került sor a dorogi 
Petőfi-iskolában. A verseny-
zők által készített plakátok-

ból hangulatos kiállítást állí-
tottak össze a szervezők. 
Iskolánkból, nagy örömünk-

re, az első tíz helyezett ver-
senyző közé hat tanulónk is 
bekerült. Vaskó Emese har-
madik, Kovács Fanni negye-
dik, Kovács Anikó hatodik, 
Bredán Szabina nyolcadik és 
Miklovicz Eszter a kilencedik 
helyezést érte el. Az ötletes-
ségért, kreativitásért járó 
különdíjat is iskolánk tanuló-
ja, Kara Gergely vehette át. 
Gratulálunk versenyzőink-
nek! 

Hogyan repül egy nagyanyó? 

Fekete Dóra 3. a 
Kovács Bogi 3.a 
Kovács Edvin 3.a 

Balogh Balázs 
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A tehetséges gyerekek száz-
halombattai regionális dön-
tőjén elért eredmény után 
következett 2017. május 8-
án az országos verseny 
György Eszter és Kele Petra 
számára. Dolgozatuk és a 
belőle készített prezentáció-
juk témája: Mindennapi ke-
nyerünk. A lányok nap mint 
nap gyakorolták előadásu-
kat, hogy a bemutató megfe-
lelő legyen, és a megenge-
dett tíz percbe beleférjen. 
Lelkiismeretes munkájuk 
eredményeként a versenyen 
harmadik hely született. Pre-
zentációjukat a dorogi mű-
velődési házban is előadják a 
zrínyis díjazottakkal együtt 
június 13-án 17 órakor. Érde-
mes meghallgatni őket! Gra-
tulálunk, és bízunk a jövő évi 
folytatásban! 

Május 8-án 7 órakor indul-
tunk Budapestre, a KGYTK-
ra. A Demjén István Refor-
mátus Általános Iskola adott 
otthont a döntőnek. A re-
gisztráció után ünnepélyes 
megnyitó következett, majd 
kezdődött a verseny két 

helyszínen. Mi a társadalom-
tudományi szekcióban szere-
peltünk ismeretterjesztő 
kategóriában. Itt 26 tanuló 
mutatta be a prezentációját, 
amelyek témája elég széles 
skálán mozgott. Például: 
sváb konyha, utcanevek, 
vártörténet… A zsűri minden 
esetben kérdéseket intézett 
az előadókhoz, majd értékel-
te a hallottakat. Az ered-
ményhirdetésre várva fagyiz-
tunk, és kézműves foglalko-
záson is részt vehettünk. Mi 
harmadikak lettünk, könyv-
jutalomban részesültünk.  

A Kutató Gyerekek Tudományos 
Konferenciáján 

Szabó Márta 

Színházlátogatás 

Május 5-én, 
pénteken felvi-
déki kirándulás-
ra indultunk a 
Dorogi Magyar- 
Angol Két Taní-
tási Nyelvű és 
Sportiskolai Ál-
talános Iskola 
három tagintéz-
ménye részvéte-
lével. Felvidék 
legjelentősebb 
bányavárosait 
látogattuk meg. 
A programot 
Kapa Melinda 
tanárnő, a Petőfi
-iskola rajztanára állította 
össze, aki az idegenvezetést 
is vállalta. Az útra elkísért 
bennünket Szencziné Gabi 
néni, illetve Sitku Pál igazga-
tó úr. Besztercebányán meg-
néztük a Főteret, a várat és 
környékét, majd felmentünk 
az Óratoronyba, ahol na-
gyon sok lépcsőt kellett 
megmásznunk. Körmöc-
bányán megnéztük a Szent 
Katalin-templomot és a vá-
rat, amik nagyon szépek 
voltak. Majd elmentünk a 
pénzverdébe is, ahol meg-
néztük, hogyan készülnek az 

érmék. Mindenki kapott egy 
érmét emlékbe, amin a 
pénzverde van. Visszafelé 
láthattuk a revistyei várro-
mot és legutoljára elmen-
tünk egy vadasparkba, ahol 
bár sok állatot nem láttunk, 
mindenki jól érezte magát. 
Nagyon jó volt ez az egy 
napos túra, remélem más-
kor is lesz. Köszönjük  szé-
pen Dorog Város Önkor-
mányzatának és dr. Titt-
mann János polgármester 
úrnak a kiránduláshoz nyúj-
tott támogatást. 
 

Anyák napi projekt 

Tavaszi témahetünket nagy 
sikerrel zártuk, hiszen min-
den gyermek legdrágább 

kincse az édesanyja. Megis-
merkedtünk az ünnep ere-
detével, más országok ha-
gyományaival. Táncot, dalo-

kat, verseket tanultunk, szép 
ajándékokat készítettünk. A 
projektzáró ünnepi műsorra 

nagy izgalom-
mal készül-
tünk. 
Öröm volt látni 
a megható-
dott, de bol-
dog anyukákat 
és nagymamá-
kat. 
Köszönet a 

projektben résztvevő kollé-
gáknak a fáradhatatlan mun-
káért! 

Három alkalmas színházbér-
letünk utolsó előadására 
április 26-án került sor. A 
Szőlőszem című előadást 
néztük meg Tatabányán a 
Jászai Mari Színházban. 
Nem hagyományos színházi 
élményben volt részünk: a 
szerkesztő, a rendező és az 
előadó szerepét egy sze-
mélyben Turek Miklós töl-
tötte be. Petőfi bőrébe búj-
va jelenített meg részleteket 
a költő műveiből, megidéz-
ve ezzel Petőfi életét, sze-
mélyiségét és a kort, amely-
ben élt. Az előadást ezért 
versszínházi monodrámának 

nevezzük. Sok, általunk is-
mert és tanult vers is meg-
elevenedett a színpadon. 
Egy óra leforgása alatt lát-
hattuk a szüleihez hazaláto-
gató Petőfit, a Toldi íróját 
versben köszöntő és a forra-
dalmár költőt is. A színész 
kevés díszletet használt, 
ötletes mozdulatokkal, 
szemléletes testbeszéddel 
és gesztusokkal adta elő és 
tette átélhetővé a műveket, 
ezeken keresztül pedig a 
költőóriás életét.  
Köszönjük az élményt! 

Kirándulás Felvidékre 

Fehér Orsolya 6.b 

Ny.-né T. M. 

György Eszter, 
Kele Petra 6.b 

Kornokovics Attila 
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Zibák Fanni 8. a 

Zöld gondolat 

A szentesi Szivárvány Művé-
szeti Iskola ismét meghir-
dette, immár 8. alkalommal 
országos képzőművészeti 
versenyét „ZÖLD GONDO-
LAT” címmel. A döntő 2017. 
május 20-án került megren-
dezésre.  
Amikor meghallottuk a pá-
lyázati kiírást Péter bácsitól, 
már akkor lelkesek voltunk, 
ugyanis ez egy érdekes té-
mának bizonyult. Plakátot 
kellett készíteni, rajta egy 
védett növénnyel vagy ál-
lattal és egy jó kis szlogen-
nel. Négyen indultunk a ver-
senyen, amit a Szivárvány 
Képzőművészeti Iskola hir-
detett meg (ez a tizedik alka-
lom, hogy meghirdették, de 
hivatalosan csak a nyolca-

dik). Hárman továbbju-
tottunk a második forduló-
ba. 2017. május 20-án reg-
gel 6 órakor indultunk Szen-

tesre, ahol rövidesen be-
avattak minket a versenyki-
írásba. Ismét egy védett 
növényt vagy állatot kellett 
plakátszerűen ábrázolnunk. 
Erre a feladatra három óra 

állt rendelkezésre. Mikor 
elkészültünk a művünkkel, 
elmentünk az előző forduló-
ban beküldött rajzainkból 

összeállított kiállításra. 
Mindeközben Péter bácsi 
tartott egy rövid művé-
szettörténet órát is. Ezután 
nem csigáztak minket, meg-
kezdődött az eredményhir-

detés. A zsűri elnöke Roskó 
Gábor képzőművész, a sze-
gedi egyetem docense volt. 
Limpár Csenge megosztott 
második helyezést ért el, 
Mihalovics Panka különdí-
jas lett, Zibák Fanni pedig 
dicsérő oklevélben részesült. 
Ezt követően megismerked-
tünk Kiss Jánossal, a szegedi 
egyetem keramikus tanárá-
val, aki lassan szállóigévé 
válik közöttünk. Ő egy na-
gyon jóindulatú ember, és 
nagyra tartja Dorog képző-
művészeti munkásságát. 
Végül elindultunk haza és az 
egész utat végigénekeltük 
Péter bácsi legnagyobb örö-
mére (szerintem imádta az 
előadásunkat). 
 

Az idei nyelvi tábornak két 
helyszíne is volt: a szállásunk 
Németországban, Oberwös-
senben, míg az iskola Auszt-
riában, Kufsteinben volt.  
Iskolánkból két angolos és 
egy németes csoport vett 
részt a délelőtti nyelvi órá-
kon. Ezeket az órákat oszt-
rák nyelvtanárok tartották 
német, ill. angol nyelven. 
Naponta négy óránk volt, 
ezeken betekintést nyertünk 

az ott élő emberek életébe, 
hétköznapjaiba. A jó hangu-
latú délelőtti foglalkozásokat 
változatos szabadidős prog-
ramok követték. Az indulás 
napján Salzburg mellett 
megálltunk és megnéztük a 
Red Bull hangárt, ahol törté-
nelmi helikopterek, repülő-
gépek és Forma 1 verseny-
autók kiállítása látható. A 
következő napokban voltunk 
Kufstein híres várában, 
melynek celláiban sok ma-
gyar híresség is raboskodott. 
Ellátogattunk a középkori 
Európa legnagyobb ezüstbá-
nyájába, ahol az érdekes 
időutazás bányavonattal 
kezdődött, mellyel beju-
tottunk a hegy  gyomrába, 
az ezüstbányába. A 90 per-
ces vezetés során megismer-
tük az akkori bányászok 
munkaeszközeit és küzdel-
mes életét. Terfensben „a 
világ fejen áll”. Ez szó szerint 
értendő, mivel a fejtetőn 
álló házban minden bútor-
darab, a garázsban az autó a 

mennyezeten áll/lóg. Az 
érzékszerveink meg is tréfál-
tak minket, mivel a fordított 

világban mindenki szédeleg-
ve közlekedett. A következő 
napokat németországi kirán-
dulásokkal töltöttük. Első-
ként a Chiemsee egyik szige-
tén épült barokk kastélyt, 
„Herrenchiemsee”-t néztük 
meg, amit II. Lajos bajor 
király a versailles-i kastély 
mintájára kezdett el építtet-
ni. Csodálatos a kastély ha-
talmas tükörterme, a már-
ványlépcsőház, valamint a 
Grimm mesékből ismert 
„Terülj-terülj asztalkám”. 

Egy emlékezetes délutánt 
töltöttünk a Ruhpolding-i  
szabadidőparkban is. Az 

estéket a szállásunk melletti 
játszótéren töltöttük, ahol 
utolsó nap még egy 
„komoly” Németország - 
Magyarország mérkőzésre is 
sor került. Nagyon elvertük 
a németeket. Nagyon élvez-
tük ezeket a napokat, jó volt 
a közösség is. Ajánljuk min-
denkinek, hogy jövőre tart-
son velünk, mert mi biztosan 
ott leszünk. 

Nyelvi tábor 

György Eszter 
Fehér Orsolya 
Kele Petra 6.b 
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Nagy Dániel 4.c 

Eötvös-napok 2017 

Ha május, akkor Eötvös-
napok! Immár 26. alkalom-
mal léptek fel az Eötvös-
iskola színpadán a színjátszó 
szakkörösök. Louis Sachar: 
Bradley, az osztály réme 
című művét adták elő Nyizs-
nyánszkyné Tavaszi Margit 
vezetésével.   
Csütörtök reggel az Eötvös-
napok hivatalos megnyitója 
az iskola indulójával kezdő-
dött, majd Vig Attila köszön-

tője után a 3.c, a 4.c és a 
nyolcadik osztályosok két - 
Gabi néni által betanított - 
táncos produkcióval szóra-
koztatták a közönséget. 
A megnyitó után szétszé-
ledtek a gyerekek, ki-ki 
megkereste a számára leg-
izgalmasabb programot.  
De erről meséljenek inkább 
a képek! 

Olvasni jó! 

A Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtár 2016 szeptembe-
rében „Olvasni jó!” címmel 
pályázatot hirdetett harma-
dik és negyedik osztályos 
tanulóknak. A levelezős ver-
seny lezárásaként Gurinné 
Pintér Gabriella gyermek-
könyvtáros minden résztve-
vőt meghívott egy író-olvasó 
találkozóra május 22-én. 
Finy Petra volt a meghívott 
vendég, aki mesélt magáról, 
az általa írt legkedvesebb 
verseiről, meséiről.  

Szerintem olvasni szuper 
dolog! Ez az olvasópályázat 
tök jó volt, mert változott a 
könyvekhez való hozzáállá-
som. A tanulás mellett dél-
utánonként olvastunk is, 
majd szépen összeültünk, és 
válaszoltunk a kérdésekre a 
könyv alapján. Ötödikek 
lettünk, de nem ez volt a 
lényeg, hanem a részvétel. 
Mi vagyunk a könyvmolyok 
Hitz Katalinnal, Hegedűs 
Alexandrával és Nagy Bian-
kával.  

Túra a Getére 

A Dorogi Sport Hódító túrá-
kat hirdetett, amelynek első 
célja májusban a Gete volt. 
A barangolók úgy érezték, 
erre is jelentkezniük kell. 
A gyülekezőnél mindenki 
eldöntötte, melyik távolság-
ra nevez. Csapatunk együtt 
indult el, majd kétfelé vál-
tunk. Mi a 10 km-es távon, 
Magdi néniék a „bevál-
lalósokkal” 20 km-en foly-
tatták útjukat. A pihenő 
állomásokon vízzel, almával 
olthatták szomjukat a részt-
vevők, de csokis nápolyival 

is kínáltak bennünket. A 
hegy tetején célbadobás, 
parittyázás várta a gyereke-
ket. A kilátás is lenyűgöző 
volt; az éjjeli viharok után 
felszálló ködből fokozato-
san tárult elénk a táj. A reg-
geli kissé sáros, csúszós 
emelkedőket leküzdve, visz-
szafelé már verőfényes nap-
sütésben baktathattunk. 
Aki kedvet kapott, velünk 
tarthat a következő 
„hódításra”, ami a Fekete-
hegyre vezet! 

Schieszler Anna 

Rozek Ferencné 

Schieszler Anna 
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Mihalovits Gáborné 

Sikeres rajzpályázat 

Az alsós rajzszakkörös gyere-
kekkel ebben a tanévben is 
számos pályázaton vettünk 
részt. Az egyik a Budapesti 
Operettszínház kiírásában 
jelent meg ”A mi mesefánk” 
címmel. Nagy örömünkre 

Goda Boglárka 3. 
c osztályos tanuló 
alkotását a zsűri 
beválogatta a díja-
zott pályamunkák 
közé. Jutalmul 
részt vehetett „A 
csodálatos mese-
fa” premier előtti 
előadásán. Édes-
anyjával együtt  
büszkén kísértük 

el Bogit. A Kálmán Imre Te-
átrum dísztermében pedig 
még  a csodaszép rajzot is 
megtekinthettük.  
Gratulálunk Boglárkának! 
 

Szabó Márta 

Családi nap 

A Garancsi-tónál 

Május 24-én Tünde nénivel 
és Böbe nénivel kirándulni 
indultunk a Garancsi-tóhoz. 
Érdekes állatokat és növé-
nyeket láttunk, miközben 
körbejártuk a tavat. Utána 
leültünk a tó mellé és néz-
tük a víziállatokat. Majd 
letelepedtünk 
egy szép tisz-
tásra, és min-
denki  játszani 
kezdett: a fiúk 
focizni, a lá-
nyok tornázni. 
Később elmen-
tünk az erdőbe 
számháborúz-
ni, amibe szinte 

mindenki beszállt. Most 
játszottunk ilyet először. Az 
első kör végén mindenki azt 
kiabálta: még egyszer, még 
egyszer, még egyszer! 
 

Molnár Katrin 
Bredóka Tamás 3.b 

2017. május 27-én családi 
napot tartottunk a kesztölci 
Velmovszki tanyán. Osztá-
lyunk tanulói majdnem tel-
jes létszámban részt vettek 
a kiránduláson, szülőkkel, 
testvérekkel. Fél 10-kor gyü-
lekeztünk Kesztölcön, majd 
felsétáltunk a tanyára, ahol 
már várt minket Kati néni a 
friss tejből főzött tejbegríz-
zel és házi kakaóval. Miután 
megreggeliztünk, felsétál-
tunk a tanya legmagasabb 
pontjára, ahonnan gyönyörű 
kilátás tárult elénk. Traktor 
után kötött utánfutóval  
végigjártuk a birtokot, amit 
a szülők és a gyerekek is 

egyaránt élveztek. Jobb volt, 
mint egy hullámvasút! 
Miután megjöttünk a trakto-
rozásból, finom ebédet kap-
tunk, majd kürtős kalácsot 
süthettünk magunknak. A 
bátrak kipróbálhatták a lo-
vaglást is. A nap zárásaként 
a házigazda megmutatta a 
tanyán használt hatalmas 
gépeket, majd házi sajt– és 
tejkóstolót kaptunk. Indulás 
előtt megnézhettük a tehén-
fejést is, ami szintén nagyon 
érdekes volt mindenki szá-
mára. Remekül éreztük ma-
gunkat a családi napunkon! 
 
 

Nagyon régi igazság, hogy 
rendezett körülmények kö-
zött lehet igazán rendesen 
dolgozni. Megítélésünk sze-

rint igaz ez az esztétikai kör-
nyezetre is, márpedig isko-
lánk udvara most már elég 
régóta felemás képet muta-
tott. A felhalmozódó faleve-
lek, levágott fű, gallyak el-
csúfították az összességé-
ben szépen beültetett, elég-
séges zöld felülettel rendel-
kező udvarunkat. További 
gondot jelentett, hogy nem 
sikerült a selejtezések nyo-
mán feleslegessé váló egyéb 
eszközöktől megszabadulni, 
melyek szintén rontották a 
képet. 
Az áldatlan állapotok meg-
szüntetése érdekében meg-
fogalmazott felhívásunk 

nyitott fülekre, segítőkész 
kezekre talált, és május 13-
án, szombaton délelőtt lel-
kes szülőkből és kollégákból 

álló közel 40 fős csapat 
nekilátott a rendrakás-
hoz. Megtörtént a hulla-
dékok külön választása, 
konténerekbe rakása, 
elszállítása. Megmet-
szettük a sövényt, a tujá-
kat, kivágtuk az elszáradt 
fákat. Mindennek kö-
szönhetően átláthatóbb, 

biztonságosabb és sokkal 
esztétikusabb lett az udvar. 
Köszönjük a lelkes hozzáál-
lást, a fáradtságos munkát! 
Köszönjük a K&B H Környe-
zetvédelmi és Biztonság-
technikai Holding Kft-nek, 
hogy komposztálójukba 
szállíthattuk a növényi hulla-
dékot. Köszönet Kele Zsolt-
nak, hogy a fémhulladékot 
elszállította a MÉH-telepre. 
Egy nagyon szép példáját 
láttuk az iskola és család 
együttműködésének, mely-
nek nyertesei ismételten és 
egyértelműen a gyerekek 
voltak. 
 

Környezetet rendeztünk 

Vig Attila 



 

Oldal  8 Csengőszó 

8.a Bartl Zoltán osztályfőnök 

Balázs Laura 
Bojtor Dániel 
Dóczi Mátyás 
Farkas Bálint 

Hartmann Bence 
Imre Nikolett 
Kapás Máté 

Kiszely Kevin 
Kovács Erik 

Kovács Gergő 
Krieger Péter Krisztián 

Menárik Adrienn 

Mihalovits Panka 
Molnár Tamás 

Morvai Vanessza 
Pethő Péter 
Priáll Zsolt 
Róth Edina 

Selmeci Anna 
Szabó Dániel 
Tóth Roland 

Uracs Bertold 
Vig Anna 

Zibák Fanni 

Szerintem az egész osztály 
nevében elmondhatom, 
hogy szerettünk az Eötvösbe 
járni, illetve vicces, jó emlé-
kek sokaságával fogjuk itt 
hagyni az iskolát.  
Mikor elsősök voltunk, elég-
gé félhettünk, bár már senki 
sem emlékszik, hiszen nyolc 
év telt el azóta. Emlékezetki-
esés, nyolcadikos betegség… 
Valahogy a dolgozatoknál is 
így járhattunk sok esetben. 
(Nem azért, mert nem tanul-
tunk, á dehogy), hiszen elég 
sok aranyköpés született, és 
mindig jókat nevettünk raj-
ta. (Persze a jegyen nem, 
amit kaptunk rá.) Így történt 
egy irodalom dolgozatnál is, 
amiben A néhai bárány cse-
lekményszerkezeti vázlatát 
kellett volna leírnunk. Ebből 
mindenféle dolgok születtek, 
de a legjobb az volt, amikor 
valaki leírta a megoldásához 
a történetnek , hogy pulcsit 
készítettek a bárányból. Em-
lékszem arra a kémia dolgo-
zatra is, amire nem nagyon 
tanult senki (bocsánat And-
rea néni), és Berci úgy gon-
dolta, ha már úgysem tanult 
semmit, leosztályozza magá-
nak. Ráírt egy jó nagy 
egyest, és kivitte Andrea 

néninek. Nagy meglepetés 
érte, mikor a visszakapott 
dolgozatán két egyes szere-
pelt, hiszen Andrea néni is 
leosztályozta a dolgozatát. A 
naplóba Berci nagy szomo-
rúságára két egyes került. 
Tanulság: ha már nem tanul-
tál semmit, inkább ne osztá-
lyozd le magad. Azt hiszem, 
Berci ezt egy életre megje-
gyezte…. 
Aztán ott voltak azok a jó, 
emlékezetes magyar órák 
Attila bácsival. Na, azokat 
biztos nem fogjuk elfelejte-
ni, azt garantálom. Szerin-
tem azért a szíve mélyén 
Attila bácsi is szeretett min-
ket, még ha nem is mondta. 
Egyik kedvenc kémia órám 
volt, mikor Matyi felelt, és 
semmit sem tudott, mert 
előző órán Batman képregé-
nyeket olvasgatott. Azt gon-
dolta, Batman megmenti 
majd a következő órai fele-
léstől. Andrea néni a reakci-
ókról és az égésekről kérde-
zett, pontosabban azt, hogy 
milyen égések vannak. Ma-
tyi elkezdte sorolni őket: 
erdőtűz. Mondanom sem 
kell, Andrea néni hogy fogta 
a fejét. Andrea néni óra ele-
jén meg szokta kérdezni, 

hogy mindenkinek itt van-e 
mindene. Máté megkérdez-
te: Andrea néni, azért jár 
valami, ha az eszünket nem 
hoztuk? A lehetetlent nem 
várom el tőled fiam - mond-
ta. 
Aztán ott van még a hetedi-
kes tokodi kirándulásunk, 
amikor eltévedtünk, vagy a 
gyönyörű matek órák, mert 
ugye milyen szép a matek. 
A reggeli nulladik órákról 
sem feledkezzünk meg, ami-
kor Gabi néni a keringőt 
tanította be nekünk. Renge-
teget nevettünk, bénáztunk, 
de a végén csak összehoz-
tuk. Nem felejtjük el a tesi-
órákat, amikor 50 lábeme-
lést kellett csinálnunk, ha 
nem volt törölközőnk. 
A kisfilm forgatása is hatal-
mas élmény volt. Az egyik 
legemlékezetesebb dolog 
biztosan a Tisza-tábor ma-
rad, hiszen sokszor emleget-
jük, hogy szívesen vissza-
mennénk. 
Szerencsétlen osztály vol-
tunk az biztos, vagy csak 
nem szerettek minket az 
ablakok. Összesen a felsős 
éveink alatt három ablakot 
törtünk ki (kétszer ugyan-
azt), ezért ha valaki közülünk 

az ablak közelébe ment, 
mindig ordítottunk neki: 
Vigyázz, ablak! Ez már szálló-
igévé vált nálunk. Sokszor 
zengett tőlünk a folyosó, és 
azt hiszem, így, hogy elme-
gyünk túl nagy csend lesz 
ebben az iskolában. Márton-
napra és az Eötvös-napokra 
majd visszajárunk, de az 
nem lesz már a régi. Lehetne 
sorolni az emlékeket, de 
arra ez a nyolc év se lenne 
elég, amit itt töltöttünk. Na-
gyon sokmindenre megtaní-
tott minket ez a hely. Kö-
szönjük azt a rengeteg taní-
tást, amit kaptunk. Lehet, 
hogy abban a pillanatban 
nem vettük komolyan, de 
mostanra mindenki rájött, 
hogy ez a mi érdekünkben 
volt. Köszönjük, hogy egy 
ilyen csodálatos közösség-
ben nőhettünk fel. Búcsúzik 
a sok jó emléket és élményt 
itt hagyó 8.a osztály. 

„Csak egy osztály voltunk, 
Egy osztály, amelyről néhá-
nyan túl sok jót hittek, 
Később azt gondolták, té-
vedtek… 
Hitték, gondolták. 
És talán senki sem tudta, 
kik voltunk valójában.” 

Zsigmondi István 

„Ballag már a vén diák...” 

Vereckeiné Farkas Mónika osztályfőnök, Varga Zsuzsanna napközis nevelő 
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8.b Gubóné Mártai Márta osztályfőnök 

Czvik Vivien 
Cserei Fruzsina 
Farkas Beatrix 

Fehér Hera Danielle 
Fizel Barbara 
Hajós Patrik 

Hegedűs Áron 
Káldi Gergő 

Kenyeres Bendegúz 
Király Alexandra 

Kocsis Zsófia 
Lábas István 

Lajos Nikolett 
Legény-Tóth Zoé 

Malinka Nóra 
Németh Fanni 

Radovics Angelika 
Sallai Róbert 

Stefanik Dzsenifer 
Székely Marcell 
Szőke Mihály 
Tanka Máté 

Zölei Kinga Kíra 

Köszönjük szépen, hogy 
nyolc évig türelmesen taní-
tottak minket tanáraink. 
Csodálatos élményeket kap-
tunk az iskolától.  
 

Legszebb élményeink 
 
Április 1-én Márti nénit meg 
akartuk viccelni. Szandra és 
Fanni bemászott az asztal 
alá, hogy megijesszék, de 
végül mégsem merték. Kis 
idő múlva kijöttek, mire 
Márti néni megkérdezte, 
hogy miért nem markolták 
meg a bokáját?  
Kémia órán ültünk, mikor 
megszólalt egy telefon. Andi 
néni megkérdezte, hogy kié. 
Erre István szólt, hogy az 
övé, és elővette a táskájából 
a gombos telefonját. Erre 
mindenki nagy nevetésbe 
kezdett, még ő maga is ne-
vetett rajta.  
Matek órára Kinga nem hoz-
ta el a matek cuccát. Andi 
néni kérdőre vonta, hogy 
hol hagyta, mire ő elkezdte 
mondani, hogy az anyukája 
éjjeli szekrényén felejtette. 
Azóta is, ha valamit otthon 
felejt, megkérdezzük tőle, 
hogy az éjjeli szekrényen 

hagyta? 
Kémia órán füzetbe írtunk, 
mikor valaki azt kérdezte, 
hogy mindenki ismeri-e a 
hypót? Erre Dzseni megkér-
dezte, hogy micsodát? Az-
óta, mikor valaki azt kérdezi: 
„Micsoda?” vagy „Mi?”, ak-
kor azt mondjuk: „Hypo” . 
 

 Mit adott nekünk az is-
kola?  
 
Sallai Róbert: Az iskola sokat 
adott, király élményeket, ász 
tanárokat.  
Kocsis Zsófia: Sok mindent 
kaptam az iskolától, de leg-
főképp: tudást, tapasztala-
tot, élményeket, barátokat, 
önbizalmat.  
Hajós Patrik: Ez a 8 év sok 
tanácsot adott az élethez és 
megmutatta, hogy milyen 
nehéz barátokat szerezni, az 
a legkönnyebb, ha órákon 
figyelünk. Meg kell próbálni 
a tanárokkal beszélni, ked-
veskedni, és minden házi 
feladatot megírni, meg fel-
készülni a nagy életre.  
Malinka Nóra: Felejthetetlen 
élményekben részesültem, 
és sok mindent tanultam, 
meg persze nagyon jó bará-

tokat szereztem. 
Németh Fanni: Második 
otthonunk, más néven az 
első börtönünk volt. 
Székely Marcell: Az iskola 
számomra egy hatalmas 
kaland tele hullámvölgyek-
kel, jókedvvel és tudással.  
Szőke Mihály: Olyan kulcsot 

kaptam az iskolától, amely 
nem nyit ajtót, se szekrényt. 
Ez a kulcs a szebb jövőnket 
nyitja meg, mely nélkülözhe-
tetlen. 
 
Cikket írta: Székely Marcell, 
Hajós Patrik, Malinka Nóra, 
Kocsis Zsófia, Sallai Róbert  

Elmegyek, elmegyek… 

Reményik Sándor:  
Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk 

  
Az éjtől reggel, a naptól este, 

A színektől, ha szürke por belepte, 
A csöndtől, mikor a hang zavarta fel, 
A hangtól, mikor csendbe halkul el, 

Minden szótól, amit kimond a szánk, 
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 

Minden sebtől, mely fájt és égetett 
Minden képtől, mely belénk mélyedett, 

Az álmainktól, mik lassan kihűltek, 
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 

A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 
 

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, 
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz, 

Elfut a perc, az örök Idő várja, 
Lelkünk, mint fehér kendő leng utána, 

  
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj 

Hidegen hagy az elhagyott táj, -- 
Hogy eltemettük: róla nem tudunk. 

És mégis mondom néktek: 
Valamitől mi mindig búcsúzunk. 

Varga Erzsébet Zsuzsanna osztályfőnök, Hauszler Károlyné osztálytanító 
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8.c Hontiné Hausknecht Katalin osztályfőnök 

Bartl Bernadett 

Bedecs Evelin 

Bodnár Vivien 

Botzheim-Gregor Zalán 

Domahidi Zsolt 

Domokos Elizabet 

Frank László 

Keppler Ákos 

Kolozsi Hiláriusz 

Koncz Panna 

Kónya Kata 

Laub Dominik 

Pacsmag Dzsenifer 

Pap Bence 

Pap Krisztina 

Szántó Dániel 

Takács Balázs 

Búcsúzunk 

Az osztályunk több szem-
pontból sem átlagos. Jelen-
leg 17-en vagyunk az osz-
tályban, reméljük ennyien is 
ballagunk. Megpróbáltuk 
összeszedni azoknak a gye-
rekeknek a nevét, akik ko-
rábban jártak ebbe az osz-
tályba, vagy rövid időre 
megfordultak itt. Tizenhét 
nevet sikerült összeszed-
nünk, pontosan annyit, a-
mennyi a mostani osztálylét-
szám. Jelenleg tizenkettő 
tanuló van az osztályunkban, 
aki itt kezdte az elsőt, tehát 
végig itt tanult (vagy inkább 
csak ide járt?) A többiek ké-
sőbb csatlakoztak. 
Nem voltunk átlagosan jó 
vagy átlagosan rossz gyere-
kek. A többségnek a tanulás 
nem az erőssége, de min-
denkit felvettek abba a kö-
zépiskolába, ahová szeretett 
volna menni. Jövőre komo-
lyabban vesszük!  
Szeretünk sportolni. Van, aki 

kézilabdázik, vízilabdázik, 
birkózik, rögbizik, karatézik 
és két lány focizik. 
Vannak szép élményeink, 
például a tavalyi osztályki-
rándulás. Balázs mindenkit 
megijesztett éjjel, csak Kata 
nénit nem, mert ő aludt 
már. Jókat főztünk, ne-
vettünk, sokat beszél-
gettünk. 
Többségünknek nagyon tet-
szett az állatkerti kirándulás, 
csak annak nem, aki elhagy-
ta a telefonját.  
Voltak változatos verekedé-
sek, hiszen sokszor lány 
lánnyal akaszkodott össze, 
de a fiúk sem kímélték egy-
mást. 
Az utolsó Mikulás buli elma-
radt, mert osztályfőnöki 
órán telefonoztuk. Most 
nyári Mikulás bulit tartunk a 
hegyen. 
Mi már most érezzük a ge-
nerációs rést, sőt szakadé-
kot. Az alsósok néha olyan 

hangon válaszolnak az ügye-
leteseknek, hogy azonnal 
láttuk, ez egy más generáció. 
Nem tisztelik az idősebbeket 
(mármint minket, nyolcadi-
kosokat). 
Néhány tanácsot adunk az 
ifjabbaknak.  
Telefonozni nem szabad 
órán, mert buli-megvonás 
lesz.  
Tiszteld a felsősöket, mert 
egyszer te is az leszel! 
Ne mássz be nyáron az isko-
la területére csak azért, mert 
engedély nélkül focizni 
akarsz. 
Általánosságban „nehéz” 
osztálynak tartottak minket. 
Reméljük, a 15 éves osztály-
találkozóra megszelídülnek a 
rossz élmények, és csak a 
szép emlékeink maradnak. 
Ha megkerestek minket, 
szívesen mesélünk szemé-
lyesen is. 
 
 

Szonett ballagóknak 
 

Néktek ragyog ma, tiétek az 
ünnep, 

a szó, a könny, a mosoly s a 
virág. 

Körétek gyűlik szinte a világ, 
s mi néktek adjuk búcsúzó 

szivünket. 
 

Az életet, mely jutalmaz és 
büntet, 

s melyben az ember örökké 
diák, 

most jelképezi zöld májusi ág, 
s halljuk: reménytől szívetek 

hogy lüktet. 
 

Szép lassúsággal, búsan szól 
az ének, 

föl-fölrepülne, leszáll, tétováz, 
a sok kopott pad integet  

felétek, 
 

tán könny is csordul, nem 
tudni okát. 

Elsápadva a messzeségbe  
néztek, 

s a szívetekben fölzeng, hogy: 
tovább! 

8.c osztályosok 

Nagy Mónika osztályfőnök, Szladik  Gabriella osztálytanító 



Hontiné H. Kata 
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Az atlétikaverseny megyei 
döntőjét a tatai edzőtábor-
ban rendezték meg. A lányok 
első versenyszáma a kislab-
da-hajítás volt. Ebben va-
gyunk a legjobbak. A fiúk 
távolugrással kezdték a ver-
senyzést, ami nekik is jól 
sikerült. Ezután a lányoknak 
a 60 méteres futás követke-
zett, ami vegyes eredményt 
hozott. A fiúk második ver-
senyszámunkban, a kislabda-
hajításban is ügyeskedtek. A 
távolugrásban a lányok közül 
mindenki javított önmagához 
képest. A fiúk viszont a 60 
méteres futásban eredmé-
nyesebbek is lehetettek vol-
na. Utolsó versenyszámunk a 
4x100 méteres futás volt. 
Végre elérkezett a várva várt 
eredményhirdetés. Mi lá-
nyok 2. helyezést értünk el 
csapatban, aminek nagyon 
örültünk. A fiúk negyedikek 
lettek. Nekem sikerült az 
egyéni versenyben a 3. he-
lyezést elérnem. A csapatok  
eötvösös tagjai: Harmat Sára 
4.a, Hartmann Petra 4.b, 
Jurácsik Lili 4.b, Szabó Anna 
4.b. Fiúk: Orosz Balázs 4.a. 

Május 10-én atlétika verseny 
volt Tatán. Amikor megér-
keztünk, átöltöztünk, majd 
megkezdtük a bemelegítést. 
A lányok Orsi nénivel mentek 

a verseny helyszíneire. Kis-
labda-hajítás, 60 méteres 
futás, végül a távolugrás volt 
a sorrend. A fiúk Elvira néni 
kíséretében a távolugrással 
kezdtek, majd a 60 méteres 
futással és a kislabda-
hajítással folytatták. Minden 
csapat utolsó versenyszáma 
a 600 méteres futás volt. 
Hamarosan következett az 
eredményhirdetés. A lányok 
harmadik, a fiúk negyedik 
helyezést értek el. Egyéniben 
Kovács Anikó és Farkas Jero-
mos is 2. lett.  

 Május 17-én csapatunkkal a 
tatai edzőtáborba utaztunk a 
negyedik korcsoportos atléti-
ka megyei diákolimpia dön-
tőjére.  
A verseny a 100 méteres 
futással kezdődött. Ezután a 
távolugrás, a kislabda-hajítás 
és a súlylökés következett. 
Kissé elfáradva utolsóként 
800 métert futottunk. Vi-
szonylag jó eredményeket 
értünk el, így csapatunk a 
harmadik helyen végzett. A 
csapat tagjai: Mihalovits 
Panka, Menárik Adrienn, 
Tillich Georgina, Mátyás 
Anna, Jurasek Dzsemila. 
Felkészítő tanárunk: Sitkuné 
Fülöp Orsolya. 

Atlétika 

Harmat Sára 4.a 

Balázs kupa 

2017. április 9-12-ig Győr-
ben a Balázs kupán vettünk 
részt. A Dorogi ESE színei-
ben négy csapat is indult: az 
U9 A csapata, az U9 B csa-
pata, az U13 és mi, az U11-
esek.  
Először elfoglaltuk a szállá-
sunkat, majd elindultunk az 
Audi Arénába - itt kézilab-
dáznak a BL győztes győri 
lányok is -, ahol az első 
meccsünket játszottuk. Meg 
is nyertük, így jó hangulat-
ban indult a Balázs kupa. 
Első este még az ünnepé-
lyes megnyitón vettünk 
részt. 101 csapat hat or-
szágból képviseltette magát 
a XXXII. Nemzetközi Kézilab-
da Tornán. 
Másnap ismét az Arénában 
játszottunk a Győri ETO és a 
Szombathely csapata ellen. 
Az első meccs végig szoros 
volt, de végül megnyertük. 
Annyira örültünk, hogy szin-
te el se hittük. A második 
mérkőzésünkön későn en-
gedtünk fel, így sajnos elve-
szítettük a meccset. 
Délután városnézésre indul-

tunk. A belvárosi hangula-
tos kis utcákon eljutottunk 
Győr főterére és a Duna-
kapuhoz is.  
A harmadik napon is két 
meccsünk volt: a Tatai AC 
és a Tatabánya csapata el-
len. Sajnos mindkét mérkő-
zést elveszítettük. Este de-
dikálásra mentünk a Győri 
ETO felnőtt csapatához. 
A negyedik napon a hely-
osztó meccsünket ját-
szottuk a Szombathely csa-
pata ellen. Pontatlanul 
lőttünk, a helyzeteink sorra 
kimaradtak. Végül a Dorogi 
SE U11-es csapata a 8. he-
lyen végzett.  

A négy nap alatt összeszo-
kott a csapatunk, szurkol-
tunk az U13-as lányoknak, 
akik egy gyönyörű bronz-
éremmel tértek haza Győr-
ből. 

Mikus Dalma 
Mikus Noémi 5.b 

Mátyás Anna 7.a 

Mezei futás 

Négy csapattal indultunk 
Kecskédre, a mezei futóver-
senyre. Mindannyian DOKI 
feliratú mezt viseltünk. Kor-
csoportonként más-más tá-
vot kellett megtenni minden 
csapatnak. Egy kör 1 km 
hosszú volt. 
Mindannyian nagyon igye-
keztünk, hogy minél jobb 
eredményt érjünk el. Sikere-
sen zárult a verseny, mert az 
induló négy csapatunkból 

három éremmel térhetett 
haza, a negyedik csapat is 
csak egy hajszállal maradt le 
a dobogóról.  
A mi csapatunk tagjai: 
Bereczki Blanka, 
Kajtár Tímea, 
Szőke Noémi, 
Tóth Anna. 
Gratulálunk mindegyik csa-
patnak a szép eredményhez! 

Bereczki Blanka 
Kajtár Tímea 5.b 

Reskó Vanessza 6.a 
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A Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és Sportisko-
lai Általános Iskola KÉZILAB-
DÁS LÁNYAI a III. (5-6.oszt.) 
és a IV. (7-8.oszt.) korcso-
portos Diákolimpia megyei 
döntőn is első helyezést ér-
tek el, így mi képviseltük 
Komárom-Esztergom me-
gyét, az Országos elődön-
tőben.  
A IV. korcsoport tagjai: 
Vörös Niki, Zibák Fanni, 
Osváth Petra, Szivek Ani-
kó, Reskó Vanessza, Sző-
ke Noémi, Mátyás Anna, 
Kovács Anikó, Tóth Csilla, 
Czuth Zoé, Tillich Georgi-
na, Pap Krisztina, Dobány 
Kitti, Gyuránki Bernadett.  
A IV. korcsoport országos 
elődöntőjét Győrben ren-
dezték meg a világhírű Audi 
Arénában. Négy csapat mér-
kőzött meg az országos dön-
tőbe jutásért. Mi először a 
Szigetszentmiklós csapata 
ellen játszottunk. Az első 
félidőben lendületesen kézi-
labdáztunk és félidőben még 
vezettünk három góllal. Saj-
nos a második játékrészben 
kapkodtunk és szétestünk, 

mint csapat. Küzdöttünk, de 
az ellenfél győzött.  
A második meccsünket - a 
bronzéremért - a budapesti 
Kassa úti Általános Iskola 
csapatával játszottuk. Na-
gyon sok technikai hibával 

játszottunk és az ellenfelünk 
ezt könyörtelenül kihasznál-
ta. Csak futottunk az ered-
mény után. Sajnos fejben 
teljesen szétestünk. A 4. 
helyet szereztük meg, így a 
2016/17-es tanévben az 
ország legjobb 28 iskolai 
csapata közé jutottunk be.  
A III. korcsoport tagjai:  
Kovács Anikó, Osváth Petra, 
Szőke Noémi, Szivek Anikó, 

Huszka Dorina, Nagy Niko-
letta, Kajtár Tímea, Stefanik 
Laura, Uresch Dia, Szolik 
Luca, Gyuránki Bernadett, 
Barna Fanni, Dobány Kitti, 
Reskó Vanessza.  
A III. korcsoport országos 

elődöntőjét Tápiószelén 
rendezték meg. Az első mér-
kőzésen a budapesti Kassa 
úti Általános Iskola csapatá-
val mérkőztünk meg. Na-
gyon határozott, magabiz-
tos, gyors kézilabdát ját-
szottunk. A lányok nagyon 
együtt voltak, minden lőtt 
gólnak és minden kivédett 
labdának együtt örültek. 
Nagyon nagy tempót diktál-

tunk és nagyon precízen, 
pontosan kézilabdáztunk. 
Meg is lett az eredménye, 
magabiztos győzelmet 
arattunk.  
A második meccsen - az 
aranyéremért - a házigaz-

dákkal (Tápiószele) ját-
szottunk. Nagyon nehéz 
mérkőzés elé néztünk, de 
aznap annyira pozitívak 
voltak a lányok, hogy senki 
nem tudta megállítani 
őket. Lerohanásokból, 
szépen kijátszott támadá-
sokból - a korukat megha-
zudtolva - lőtték a szebb-
nél szebb gólokat. A véde-
kezésük pedig áthatolha-
tatlan volt, remek kapus 
teljesítménnyel. Senki 

nem tudta tőlünk elvenni az 
aranyérmet, így mi jutottunk 
be az országos döntőbe - 
Békéscsabára -, ahol össze-
sen nyolc csapat fogja képvi-
selni az iskoláját, és ebből az 
egyik mi leszünk. :-)  
Szívből gratulálok a lányok-
nak és az országos döntőben 
is: hajrá Dorog!  

Kézilabda 

Márciusban folytatódott az 
U11-es megyei kosárlabda 
bajnokság. A 3. fordulónak 
Esztergom adott otthont. 
Mindkét mérkőzésünket 
megnyertük. Esztergom csa-
patát 13, Komáromot 7 
ponttal sikerült felülmúl-
nunk. 
Májusban az oroszlányi záró 
fordulóban a 4-6. helyért 
szálltunk harcba. Kissé tarta-
lékos csapatunk Komárom 
csapatát ismét legyőzte, 
Vértesszőlős ifjú kosarasaitól 
azonban 5 ponttal kikaptunk. 
Így a 10 csapatos megyei 
bajnokságban az 5. helyen 
végeztünk. 

A legkisebbekkel Tatára 
utaztunk a megyei kosár 
dzsemborira. Az ügyességi 
sorversenyen harmadik, a 
dobó párbajban megosztva 
az első helyet szereztük 
meg. 
 Az EKKE (Esztergomi Kosár-
labdázók Közhasznú Egylete) 
folyamatosan igazolja le a 
legügyesebb dorogi kosara-
sokat, akiknek júniusban 
esztergomi, augusztusban 
pedig balatoni edzőtábort 
szervezünk. 

Alapítva 1996-ban 
Megjelenik negyedévente 620 példányban 

Felelős kiadó: Vig Attila 
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna 

Lapterv: Kolonics Péter 
Levélcím: 2510 Dorog, Szt. Borbála-ltp. 8. 

Telefon: 33/509-540 

Pinczés Tímea 

Berecz Zoltán 
Jánosi Csaba 

Dobd a kosárba! 


