
Diákcsere Dorog-Wendlingen 

Egy hetet tölthettek a doro-
gi diákok (tíz gimnazista és 
hat általános iskolás) Wend-
lingenben, Dorog testvérvá-
rosában. 
Tanulóinkat az első napon a 
Johannes Kepler Realschule 
igazgatója fogadta és kö-
szöntötte nagy szeretettel. 
Másnap a város polgármes-
tere üdvözölte és látta ven-
dégül a diákokat a Polgár-

mesteri Hivatal üléstermé-
ben. Weigel polgármester úr 
örömét fejezte ki, hogy a 
diákcsere folytatódik, és 
megköszönte a szervezők 
aktív közreműködését. Be-
szélt arról, milyen fontosak 
az ilyen találkozások éppen 
most, amikor Európa igyek-

szik egységessé válni. 
A tanulók a délelőttö-
ket wendlingeni diák-
társaikkal az iskolában 
töltötték, részt vettek 
az óráikon, megfigyel-
hették a német diákok 
tanulási szokásait. A 
délutánok közös prog-
ramok keretében zajlottak. 
Egy múzeumlátogatás során 
megismerkedtek Wend-

lingen történel-
mi múltjával, 
városnézés ke-
retén belül 
megcsodál-
hatták Esslingen 
varázslatos tör-
ténelmi óvá-
rosát, valamint 

egy egész napos kirándulás 
keretében Stuttgarttot, Ba-
den-Württemberg tarto-
mány székhelyét ismer-
hették meg. Különösen nagy 
sikere volt a Merzedes-Benz 
Múzeumnak, ahol 16.500 
négyzetméteren számtalan 
autót csodálhattak meg, 

melyek némelyike az autó-
gyártás hőskorából szárma-
zik. A vendéglátó családok 
valamint a Wendlingen-
Dorog Baráti Kör egy hangu-
latos búcsúvacsorát szerve-
zett a diákoknak, ahol min-
denkinek lehetősége nyílt 
megbeszélni a hét esemé-
nyeit, illetve megköszönni a 
szervezők rengeteg munká-
ját. Az est végén jó hangu-
latban köszöntünk el egy-
mástól. 
Köszönettel tartozunk Do-
rog polgármesterének, Dr. 
Tittmann Jánosnak, aki az 
önkormányzat anyagi támo-
gatásával hozzájárult az út 
sikeré-
hez. 
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Eger Megyei Jogú Város és 
az Eventus Üzleti, Művészeti 
Középiskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola és Kollégium 
„Egri csillagok” elnevezéssel 
hagyományaihoz híven 13. 
alkalommal hirdette meg 
országos tehetségkutató 
rajzversenyét 8. osztályos 
ifjú alkotók részére. Az Eöt-
vös Alkotókörből öten, (Róth 
Edina, Pacsmag Dzsenifer, 
Zibák Fanni Kíra, Mihalovits 
Panka és Kónya Kata) indul-
tak a versenyen. A feladat 
Gárdonyi Géza Egri csillagok 
című művének illusztrálása 
volt. A művészeti középisko-
la így kutatja a tehetségeket,  
és lehetőséget kínál az ifjú 
alkotók megmérettetésére.  
A benyújtott pályázatok elbí-
rálása után mindannyian 
bejutottunk a második for-
dulóba, ahova a legeredmé-

nyesebb negyven pályázót 
hívták meg. A döntőt 2017 
január 4-én rendezték Eger-
ben az Eventus iskolában. A 
mostoha időjárás miatt két-
séges volt az indulás, csak a 
döntő napján dőlt el, hogy 

utazunk. Péter bá-
csi végül épségben 
eljuttatott bennün-
ket a versenyre. A 
feladatunk itt is az 
Egri csillagokhoz 
fűződött. Egy 
könyvborító tervet 
kellett elkészíte-
nünk általunk vá-
lasztott techniká-
val. A tét nem volt 
kicsi, hiszen a leg-
jobb munkák készí-

tői felvételt nyerhettek a 
művészeti iskolába. 10 órá-
tól 11.30-ig tartott a ver-
seny. Ezután megebédel-
tünk, majd Kutas László 
szobrászművész bemutatko-
zó kisfilmjét néztük meg.  Az 

eredményhirdetésre 14.00 
órakor került sor. Kutas Lász-
ló szobrász és Herczeg István 
grafikus vették szemügyre a 
pályázók alkotásait. Zibák 
Fanni és Kónya Kata, isko-
lánk tanulói különdíjat nyer-
tek. Rajtuk kívül Mihalovits 
Panka is lehetőséget kapott, 
hogy tanulmányait az Even-
tus iskolában folytassa. Mie-
lőtt nagy örömmel hazain-
dultunk, egy kis városnézés-
re is maradt időnk.  
Februárban még egyszer 
elutaztunk Egerbe, ahol egy 
felvételi elbeszélgetésre 
került sor, és mindhárman 
felvételt is nyertünk az isko-
lába. 

 

Eventus Országos Tehetségkutató Rajzverseny 

Kónya Kata 8.c 

Színre léptünk farsangkor is 

Az idei Színre lépünk foglal-
kozás záróakkordjaként far-
sangoltunk a leendő első 
osztályosokkal is. Első lépés-
ként minden gyermek készí-
tett egy pingvines fejdíszt, 
így pingvinként folytattuk a 
foglalkozást. Az osztály sző-
nyege lett a pingviniskola, 
amit egy varázsmozdulattal 
igluvá alakítottunk. Meg-
számláltuk a Déli-sark állata-
it, halakat fogtunk, melyek-
kel irányokat mutogattunk. 

Mesét hallgattunk a pingvi-
nekről majd megtanultuk a 
pingvinek titkos nyelvét is. 
Az „iskola” záró foglalkozá-
sán pedig lékben halásztunk, 
majd megállapítottuk, hogy 
az ember mennyi mindent 
dob a tengerbe, mennyire 
veszélyezteti a tenger élővi-
lágát. Búcsúzásként zuz-
mókekszet ettünk. Hamaro-
san találkozunk! 

Vereckeiné Farkas Mónika 

Március 4-én került sor a 
Simonyi Zsigmond Kárpát-
medencei helyesírási ver-
seny megyei fordulójára 
Tatabányán. Iskolánkból 
két tanuló jutott tovább 
erre a versenyre a 7. b osz-
tályból. Eredményük: Csillik 
Zsófia 6. helyezés, Molnár 
Eszter 13. helyezés. 
Gratulálunk!  

Helyesírási 
verseny 

Ny.-né T. M. 

Színház 

A tatabányai Jászai Mari Szín-
ház újabb előadását néztük 
meg felsős bérleteseinkkel 
február 21-én. A Grimm test-
vérek meséjét, a Rigócsőr 
király című darabot Zalán Ti-
bor átiratában láttuk. A Ciróka 
Bábszínház különleges pro-
dukciója, amely ugyancsak 
megmozgatta a képzeletün-
ket, bővelkedett mozgásszín-
házi, tárgyjátékos és cirkuszi 
elemekben.  

Ny.-né T. M. 
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Sokat gondolkoztunk azon, 
hogy minek is öltözzünk be a 
farsangon. Eszünkbe jutott 
egy szuper ötlet, hogy főhő-
sök legyünk. 
Ezután megkezdődtek a pró-
bák, amik a szünetekben 
zajlottak. Az elején nehéz 
volt a tánc, valamint a dön-
tés, hogy ki minek öltözzön 
be, de a többszörös próbák 
megkönnyítették a dolgun-
kat. A zenét Csabi barátom 
állította össze. Két hét múlva 
elérkezett a főpróba, ahol 

nagyon jól sikerült a tánc. 
Február 3-án izgatottan vár-
tuk a bált, ami a nyolcadiko-

sok nyitótáncával kezdődött, 
majd egy táncbemutatót is 
láthattunk a Carmen tánc-

csoport előadásában. A cso-
portos jelmezesek közül mi 
vonultunk fel elsőként. Ekkor 
derült ki, hogy rajtunk kívül 
csak egy osztály öltözött be. 
Nagyon ügyesek voltak, de 
végül mi nyertük meg a far-
sangi bál jelmezversenyét, és 
ezzel a legnagyobb tortát is. 
Az eredményhirdetés után 
megkezdődött a diszkó. A 
bált a tombolahúzás zárta. 
Szerintem mindenki jól érez-
te magát! 

Felsős farsangi bál 

Farsangoltunk 2017-ben is 

Szülők-nevelők bálja 

2017. február 11-én ismét 
megrendezésre került a ha-
gyományos szülők-nevelők 
bálja iskolánkban. 
A jótékonysági bált a nyolca-
dik osztályosok nyitották 
meg táncukkal. Az angol és a 
bécsi keringőt, mint minden 
évben, idén is Szencziné 
Szilárd Gabriella tanárnő 
tanította be a lelkes gyere-
keknek. Ezután ízletes va-
csorát fogyasztottunk el, 

majd következett a hajnalig 
tartó mulatság. A zenét az 
Aréna Band szolgáltatta. 
Éjfélkor kezdődött a tombo-
lasorsolás, ahol rengeteg 
nyeremény talált gazdára. 
A báli résztvevők számával 
idén rekordot döntöttünk. A 
bevételt idén is természete-
sen iskolánk tanulóira fordít-
juk. 

Mihalovits Gáborné 

Zechner Dominik 6.a 

Alsós farsang 

Idén is megrendeztük az alsó 
tagozatosok farsangi bálját, 
amely a bálok közül a har-
madik volt a sorban 2017. 
február 17-én. A gyerekek 
sokat törték a fejüket, hogy 
minek is öltözzenek. A bált 
idén is a tanító nénik tánca 

nyitotta meg, ezúttal a Trol-
lok című film zenéjére. Ez-
után a csoportos jelmezesek 
felvonulása következett. Az 
osztályok színvonalas jelme-
zekkel örvendeztették meg a 
közönséget. Az egyéni jelme-
zeseknél mindenki szabadjá-

ra engedhette a fantáziáját. 
Sok ötletes jelmezt lát-
hattunk, melynek értékelése 
és díjazása a zsűri-
nek nagy fejtörést 
okozott. A felvonulás 
után a táncverseny 
következett. Eköz-
ben a büfében 
szendvicseket, üdítőt 
és süteményt lehe-
tett vásárolni. A 
program tombolahúzással 
folytatódott. A szülők fel-
ajánlásainak köszönhetően 
rengeteg tombolatárgy gyűlt 
össze. Kevesen távoztak nye-
remény nélkül a bálból. Kel-

lemes péntek délutánt tölt-
hettünk együtt. Köszönjük a 
sok segítséget a szülőknek, 

pedagógusoknak, akik hoz-
zájárultak az idei bál meg-
rendezéséhez és lebonyolí-
tásához. Találkozunk jövőre 
is! 

Mihalovits Gáborné 
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„Aranyok Aranya” címmel 
hirdettük meg irodalmi ver-
senyünket Arany János szü-
letésének 200. évfordulója 

alkalmából. Nagy örömünk-
re a Zrínyi-, a Petőfi- és az 
Eötvös-iskola felső tagoza-
tosai 26 négyfős csapattal 
(ebből 16 eötvösös) vettek 
részt a négy fordulóból álló 
levelezős elődöntőn. Mind-
egyik intézményből a kor-
csoportok legjobbjai ju-
tottak a Petőfi-iskolában 
március 14-én lebonyolított 
döntőbe. A mi iskolánkat 
egy ötödikes (Bereczki Blan-

ka, Farkas Réka, Mikus Noé-
mi, Szabó Csaba) és egy 
hetedikes csapat (Molnár 
Eszter, Meczger Máté, Oláh 

Dávid, Váncza Kristóf) képvi-
selte. Az izgalmas, játékos 
feladatok elvégzése során 
mindkét csapat szépen dol-
gozott. A hetedikesek szoros 
küzdelmet folytattak az első 
helyért a zrínyisekkel, végül 
a második helyet sikerült 
megszerezniük. Az ötödike-
sek a harmadik helyen vé-
geztek. Gratulálunk nekik! 

Szép Magyar Beszéd verseny 

2017. február 21-én Eszter-
gomban az Árpád-házi Szent 
Erzsébet iskolában rendez-
ték meg a Kazinczyról elne-
vezett Szép Magyar Beszéd 
verseny megyei fordulóját. 
Az iskolai fordulóból Limpár 
Csenge 6. osztályos tanuló 
és Kónya Kata 8. osztályos 
tanuló jutottak tovább. 
Nyizsnyánszkyné Tavaszi 
Margó néni készített fel és 
Hontiné Hausknecht Kata 
néni vitt el minket a ver-
senyre. 
Az iskolában barátságosan 
fogadtak minket, két diák 
felvezetett a terembe, ahol 
várakoztunk. Összesen 21 
diák szerepelt. Először az     
5-6. osztályosok olvasták fel 
a választott szövegüket, 
majd a 7-8. osztályos tanu-
lók következtek. Hallottunk 
szöveget például Hamvas 
Bélától, Örkény Istvántól, 

Fekete Istvántól, Babits Mi-
hálytól és Grétsy Lászlótól, 
aki nemrég ünnepelte 85. 
születésnapját. Ezután kis 
szünetet kaptunk, a diákokat 
pogácsával és üdítővel kínál-
ták. Ezután az 5-6. osztályo-
sok elkezdték a felkészülést 
az idegen szöveg felolvasá-
sára, majd nem sokkal ké-
sőbb a másik korcsoport  
képviselői is. 
Hosszas várakozásban volt 
részünk, de végül a zsűri 
meghozta a döntést. Az 5-6. 
osztályosok első helyezését 
a Szent Erzsébet gimnázium 
egyik diákja nyerte, második 
lett Limpár Csenge a mi isko-
lánkból. A 7-8. osztályos 
korcsoport első helyezettje 
szintén a Szent Erzsébet 
diákja lett, aki tovább is ju-
tott az országos fordulóra.  
 

2017. március 13-án és 14-
én a Petőfi-iskola a Petőfi-
napok keretében több isko-
lák közötti versenyt rende-
zett, melyeken tanulóink is 
szép számmal szerepeltek. 
Az alábbi sikerek születtek. 
 

Versmondó verseny 
1.-2. osztályosok: 
2. Árkosi Viktória  1.c 
3. Sebő Hanna 2.a és Fizel 
Bendegúz 2.c 

3-4. osztályosok: 
1. Goda Boglárka 3.c 
 

Rajzverseny 
1.-2. osztályosok: 
2. Monostori Regina 2.c 
3-4. osztályosok: 
1. Fekete Dóra 3.a 
3. Nagy Bianka 4.c 
 

Játékos sportverseny  
1-4. osztályosok: 
1. Zrínyi- és Eötvös-iskola 

holtversenyben 
 

„Aranyok Ara-
nya” versenyso-
rozat döntője 
 
5-6. osztályosok: 
3. Eötvös-csapat: 
Bereczki Blanka, 
Szabó Csaba, 
Farkas Réka, 
Mikus Noémi 5.b 

7-8. osztályosok: 

2. Eötvös-csapat:  
Molnár Eszter, 
Váncza Kristóf,  

Oláh Dávid,  

Meczger Máté 7.b 
 

Műveltségi vetélkedő  
3-4. osztályosok: 
3. Eötvös-iskola  
második csapata: 
Kovács Szilárd 3.a 
Nagy Dániel 4.c 
Illés Vanda 4.b 
Goda Boglárka 3.c 

Szépolvasó verseny  
2. osztályosok:  
3. Orosz Katalin Anna 2.c 
3.osztályosok: 
1. Kovács Edvin 3.a 
3. Győry Máté 3.c 
 

Matematika  
5. osztályosok: 
3. Mikus Dalma 5.b 
6. osztályosok: 
1. Horváth Gábor 6.a 

 „Aranyok Aranya”  

Kónya Kata 

Petőfi-napok 

Schieszler Anna 

Ny.-né T. M. 
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Sajátos, újszerű gondolato-
kat tartalmazó kiállítás nyílt 
2017. március 7-én az Eöt-
vös Galériában. Zágonyi Pet-
ra dorogi kötődésű dekora-
tőr, grafikus kiállításának 
címe – REDUCTIO -  híven 
tükrözi a művészi szándékot, 
hogyan tudnánk -jelen eset-

ben síkido-
mokra redu-
kálni az álta-
lunk látott 
világot. A 
kiállítási 
anyag két-
három 
elemre, 
sorozatokra 
bontható, 
melyek 
mindegyike 
egy fotóval 

indul, majd azok formare-
dukcióival folytatódik. Már a 
fotók is elgondolkodtatók, 
hiszen mindegyikük Prágá-
ban készült, de nem az 
„arany Prága” látványossá-
gait, inkább a város 
„árnyékait” mutatják be. 
Mint megnyitóbeszédében 

Dr. Tittmann János polgár-
mester úr is hangsúlyozta, 
jelen esetben a cél nem a 
szépre való rácsodálkozta-
tás, inkább a meghökkentés 
volt. Zágonyi Petra jól ismert 
szereplője Dorog életének, a 
városmarketing iroda deko-
ratőreként számtalan helyen 
találkozhatunk munkáival. 
Rövid ideig, 2009-ben dolgo-
zott a Dorogi Alkotókörben 
is. Célja rajztudásának fej-
lesztése mellett felvételire 
való sikeres felkészülés is 
volt. Hamar kiderült tehet-
sége, ami a rajzolás, rajzta-
nulás iránti alázattal, és az 
azóta is számtalanszor bizo-
nyított kreatív gondolkodás-
sal párosult. Az alkotókör-
ben végzett munkája meg-
hozta az eredményt, felvé-

telt nyert a Nyugat-
Magyarországi Egyetem 
Művészeti Tanszékére, grafi-
kus szakra. Kapcsolata a 
szakkörrel utána sem sza-
kadt meg, több alkalommal 
is beült alkotni, az ifjabb 
generációk okulására, és a 
saját örömére. Részt vett 
2015-ben a Dorogi Alkotó-
kör „újkori történetének” 25 
éves jubileumi kiállításán, 
ahol a szakkör egykori és 
azóta sikeres pályát befutó 
tagjainak munkáit láthattuk 
a Dorogi Galériában. Nagy 
örömömre 2017-ben eljött 
az idő, hogy az első önálló 
kiállításán köszönthettük az 
Eötvös Galériában. A kiállí-
tás április 11-ig megtekint-
hető. 

A Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban 

2017. március 9-én reggel 9 
óra körül indultunk a dorogi 
nagykönyv-
tárba. Gurin-
né Pintér 
Gabi néni 
várt minket, 
aki elmond-
ta a könyv-
tárról a leg-
fontosabb 
tudnivaló-
kat. Mesélt nekünk a könyv-
tár névadójáról, Gáthy Zol-
tánról. Megismertetett ben-
nünket azokkal a  könyvtár-
használati szabályokkal, me-
lyeket ismernünk kell, ha a 
könyvtár tagjai szeretnénk 
lenni. Megmutatta, milyen 
könyvek közül válogathatunk 
a polcokon. Ezután hozzá-
kezdtünk az iskolában kapott 
feladatunk megoldásához, 
melyhez nemcsak könyveket, 
hanem az Internetet is segít-
ségül hívhattuk. Mielőtt visz-
szaindultunk az iskolába, 
végignéztük a nemrég felújí-

tott könyvtár épületét. Gabi 
néni körbevezetett minket a 

felnőtt könyvtáron, megte-
kintettük a galérián elhelyez-
kedő helyismereti gyűjte-
ményt, ahol a könyvtár láto-
gatói könyvébe is írhattunk. 
Bekukkantottunk az úgyne-
vezett tömör raktárba, ahol 
gurulós polcokon tárolják a 
könyveket.  
Sok érdekes dolgot láttunk, 
mindenkinek ajánljuk, hogy 
látogasson el a városi könyv-
tárba. Köszönjük Anna néni-
nek, hogy elvitt minket! 

Zágonyi Petra kiállításához 

Ny.-né T. M. 

kOpE 

Helytörténeti vetélkedő 

Ebben a tanévben is sikere-
sen szerepelt a 8. c osztály-
ból szerveződött csapatunk 
a Zrínyi-iskola helytörténeti 
vetélkedőjén.  A verseny 
témája: Három kolostor 
útján a Pilisben. Ezek a ko-
lostorromok Pilisszent-
léleken, Pilisszentkereszten 
és Klastrom-pusztán talál-
hatók. A versenysorozat 
feladatai történelemmel és 
a középkori zenével kapcso-

latosak voltak, valamint egy 
úti beszámoló elkészítése a 
helyszínek bejárása után.  
A jutalomkönyveket márci-
usban kapták meg tanuló-
ink. 
Csapattagok:  
Kónya Kata,  
Koncz Panna,  
Pacsmag Dzsenifer, 
Pap Krisztina. 

 

Molnár Katrin  
Madarász Panna 3.b 
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Földes Réka 
Molnár Katrin 

Szórádi Csenge 3.b 

Álomút rajzpályázat 

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. 2016 őszén hirdette meg 
„Álomút" címmel negyedik 
országos gyermekrajzpályá-
zatát, amelyre több mint 
2600 pályamű érkezett. A 
rajzpályázat zsűrizése nehéz 
feladat volt, mivel rengeteg 

színvonalas alkotás érkezett 
nagyon sokféle stílusban. 
Sok pályamű a korosztályi 
sajátosságokon túl egy új 
látásmódot, megközelítést is 
magában hordozott. A zsűri 
törekedett arra, hogy olyan 
alkotások kerüljenek díjazás-

ra, amelyek ténylegesen a 
közúttal, útépítéssel, az út 
és környezet kapcsolatával 
foglalkoznak, illetve a jövő 
útját mutatják be. A zsűri 
nemcsak a rajzolási techni-
kát értékelte, hanem az 
egyediséget és az önálló 

véleményalkotást is. Az Eöt-
vös Alkotókör négy tagja, 
Fehér Orsolya, György Esz-
ter, Kovács Fanni és Vörös 
Nikolett munkája is díjat 
nyert a rangos megmérette-
tésen. Gratulálunk mind-
annyiuknak. 

Gergelyjárás 

2017. március 10-én az osz-
tályunk meghívást kapott a 
Richter óvodától. Az iskolá-
ban Gabi néni beöltöztetett 
minket a néptáncos ruhák-

ba. A lányok szép szoknyát, 
fejkendőt és kötényt kaptak, 
a fiúk pedig  szép fekete 
kalapot és fehér inget.  
Elindultunk az ovisokhoz, 
hogy előadjuk, amit Gabi 
néni betanított. Útközben 
nagyon izgultunk. Amikor 
odaértünk, a padok már 
csak a gyerekekre vártak. 
Letettük a kabátokat, és 

amikor újra a padokra néz-
tünk, tele voltak gyerekek-
kel. Elkezdődött az előadás. 
A műsor nagyon tetszett a 
kicsiknek, többször is ne-

vettek, a végén pedig meg-
tapsoltak minket. Végül min-
denki kézen fogott egy kis-
gyereket és körtáncot jár-
tunk. 
Az iskola felé Gabi néni meg-
dicsért bennünket, az iskolá-
ba érve Tünde néni és Böbe 
néni is. 

Mikus Dalma 
Mikus Noémi 5.b 

Március 15. 

Ebben a tanévben minket, 
az 5.a és az 5.b osztályt je-
lölték ki a március 15-i ün-
nepi műsor megrendezésé-
re. Nem mindenkinek jutott 
szöveg, mégis mindenki 
részese lehetett az ünnep-
ségnek, hiszen együtt 
mondtuk a Nemzeti dal ref-
rénjét. Legtöbbször a nulla-
dik órában gyakoroltunk. 
Voltak napok, amikor Gábor 

bácsi megkímélt minket a 
korán keléstől, és a negye-
dik órában próbálhattunk. 
Teltek-múltak a napok, min-
denki egyre jobban tudta a 

szövegét. Ahogy közeledett 
az előadás napja, kicsit iz-
gultunk. A műsor előtt volt 
egy főpróbánk, ahol már 
mindenki ünneplőben, ko-
kárdával a blúzán jelent 
meg. Az ünnepség reggel 8 
órakor kezdődött a Himnusz 
közös eléneklésével. Mind-
annyian hibátlanul mondtuk 
el a már jól begyakorolt 
szöveget. Az előadás jól 

sikerült, mindenki remekelt. 
A Szózat eléneklése után 
sokan gratuláltak a szép 
előadáshoz. 

kOpE 

Vörös Nikolett 7.a Fehér Orsolya 6.b György Eszter 6.b Kovács Fanni 7.b 
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Kézilabda 

A III. korcsoportos Diákolim-
pia megyei fordulóját a do-
rogi sportcsarnokban ren-
dezték meg. Reggel 8 órakor 

volt a gyülekező és 9-kor 
került sor a sorsolásra. A 
helyszínen dőlt el, hogy mi-
lyen sorrendben játszanak 
egymás ellen a csapatok. 
Először a Tata (Kőkút) csapa-
ta ellen játszottunk. Látszott 
rajtunk, hogy az első mérkő-
zésünk volt, de ennek elle-
nére sikerült magabiztos 
győzelmet aratnunk. Ezt 
követően egy mérkőzésnyi 
szünetünk volt, és máris az  
ácsi általános iskola csapata 
ellen léptünk pályára. Az 
első félidőben magabiztos 
előnyre tettünk szert, így a 

második játékrészben lehe-
tőséghez jutottak csapatunk 
fiatalabb játékosai. Győze-
lemmel vonulhattunk pihe-

nőre. Az utolsó 
mérkőzésünknek 
nagy volt a tétje. 
A Tatabánya is és 
mi is két-két győ-
zelemmel álltunk 
a pályán. Ezen a 
mérkőzésen dőlt 
el, hogy ki képvi-
seli megyénket 
az Országos Elő-
döntőben. Az 
öltőzőben meg-
beszéltük, hogy a 

védekezésre és a helyzetek 
kihasználására kell koncent-
rálni. Az elején fej-fej mellett 
haladtunk, de összeszedett 
játékunknak köszönhetően a 
mi nyakunkba került az 
aranyérem. Köszönjük a 
felkészítést Timi néninek! A 
csapat tagjai: Gyuránki Ber-
nadett, Dobány Kitti, Kovács 
Anikó, Osváth Petra, Szőke 
Noémi, Szivek Anikó, Nagy 
Nikoletta, Stefanik Laura, 
Uresch Dia, Barna Fanni , 
Szolik Luca, Huszka Dorina, 
Kajtár Tímea. Edző: Pinczés 
Tímea.  

A IV. (7-8 oszt.) korcsoportos 
diákolimpia megyei döntőjét 
Tatán rendezték meg. Reg-
gel 8:00 órakor indultunk, és 
már a buszon taktikai meg-
beszéléseket tartottunk. 
Amikor megérkeztünk, kisor-
solták hogy, ki kivel, mikor 
fog játszani. Mi először a 
Dózsa-iskola (Tatabánya) 
csapatával küzdöttünk meg, 
ami minden évben egy ke-
mény mérkőzés. Szerencsé-

re a meccs előtt volt még 
egy kis időnk beszélgetni és 
buzdítani egymást. A meccs 
nehezen indult, néha az el-
lenfél, néha mi vezettünk. 
Sok volt a szabálytalanság is, 
amit a bírók sajnos nem 
mindig vettek figyelembe. 
Végül döntetlenre végződött 
a mérkőzés. Ez azt jelen-

tette, hogy az lesz az első, 
aki több góllal legyőzi a Tata 
és Ács csapatát. Egy beszél-
getést követően Timi néni-
vel, mindig próbáltunk össz-
pontosítani és minden hely-
zetet kihasználni. A csapat-
nak köszönhetően mind a 
két meccsen jobban megver-
tük az ellenfelet. Így mi 
lettünk az elsők, és mehe-
tünk tovább az országos 
elődöntőbe.  

A csapat tagjai: Pap Kriszti-
na, Zibák Fanni, Czuth Zoé, 
Mátyás Anna, Tóth Csilla, 
Vörös Nikolett, Dobány Kitti, 
Kovács Anikó, Osváth Petra, 
Reskó Vanessza, Tillich Gina, 
Szőke Noémi, Szivek Anikó. 
Gratulálok mindenkinek!  
 

Tavasznyitó barangoló 

Kovács Anikó 7.a Tóth Csilla 7.a 

A hosszú tél után mind-
annyian éreztük már, 
hogy hív a természet. 
Ugyan még nem zöldell 
a lomb, de a remek idő-
járás csalogatja a kalan-
dozókat. Idei első túrán-
kat Piliscsévre az Eszpe-
rantó-forráshoz hir-
dettük. Ahogy ezt már 
megszoktuk, szép szám-
mal jelentkeztek kicsik 
és nagyok egyaránt. 
Dorogról busszal indult 
a csapat, majd a faluból gya-
logosan vettük az irányt a 

hegyek felé. A sziklás tetőről 
megcsodálhattuk a kilátást, 

elénk tárultak a környező 
települések, közöttük Dorog 

is. Lefelé ereszkedve a 
forrásnál megpihentünk 
és mindenki sütögette 
az otthonról hozott fi-
nomságokat. A falatozás 
és játék után visszafelé 
indultunk. A mintegy 
7,5 km-es kirándulásról 
kellemesen elfáradva, 
de élményekkel feltöl-
tődve értünk haza.  
Aki velünk tartott, nem 
bánta meg!  

Rozek Ferencné 
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Már kiskorunk óta kedvenc 
sportunk a labdarúgás, de a 
futsalt, a foci másik változa-
tát közülünk még senki sem 
űzte. Most azonban minden-
ki kipróbálhatta magát eb-
ben a sportban. 
2017 elején megkezdtük a 
felkészülést. Az első 
megmérettetés a körze-
ti döntő volt, amit a 
Dobó Katalin Gimnázi-
umban rendeztek. Itt 
négy csapat mérkőzött 
meg egymással, ahon-
nan a csapatunk to-
vábbjutott. Ezt követő-
en a megyei döntőn 
hibátlan teljesítményt 
nyújtottunk. A résztve-
vő csapatok között volt 
Tatabánya, Bábolna, 
Oroszlány és Tata. Mi 
képviseltük a megyét a 
zalaegerszegi országos dön-
tőn, ahová minden megyé-
ből és Budapestről egy-egy 
csapat jutott tovább. 
Az országos döntőt 2017. 
február 10. és 12. között 
rendezték meg. Megérkezé-
sünk után egy ünnepélyes 
megnyitóval vette kezdetét 

ez a rangos esemény. Az 
estét pihenéssel töltöttük, 
és izgatottan vártuk a sorso-
lást, hogy melyik csapatok-
kal kerülünk egy csoportba. 
Feri bácsi még este tudatta 
velünk a sorsolás eredmé-
nyét: Debrecen, Szombat-

hely, Eger és Szigetszentmik-
lós csapatai lettek az ellenfe-
leink. Másnap fél 9-kor kezd-
tük el a tornát a Kölcsey 
Ferenc Gimnáziumban, ahol 
összemérhettük tudásunkat 
Szigetszentmiklós csapatá-
val. Sajnos a mérkőzés két 
gyorsan bekapott góllal kez-

dődött. Összekaptuk magun-
kat és helyzeteket dolgoz-
tunk ki, de ezeket nem tud-
tuk kihasználni. Még egy 
gólt kaptunk, és így eldőlt a 
mérkőzés. Ráadásul az egyik 
védőnk nem tudott tovább 
játszani egy sérülés miatt. 

Második mérkőzésünket 
Debrecen ellen vívtuk, ahol 
szintén 3:0-s vereséget szen-
vedtünk. Ráadásul ez még 
nem volt elég, további két 
védőnk lesérült. Már csak 
egy védőnk maradt a pályán, 
akinek pihenés nélkül kellett  
végigjátszania a tornát. A 

mérkőzés után visszamen-
tünk a szállásra pihenni. 
Sajnos a továbbjutás már 
nem volt elérhető számunk-
ra. Délután az első mérkő-
zést Szombathely csapatával 
kezdtük, ami egy bravúros 
döntetlennel zárult. A követ-

kező meccset Eger csa-
patával játszottuk, ahol 
nagy nehézségek árán, 
de megérdemelten nyer-
tünk 3:1-re. Sajnos nem 
jutottunk a nyolcas dön-
tőbe, de meg voltunk 
elégedve, mert az induló 
727 csapatból a 9. he-
lyen végeztünk. Köszön-
jük a felkészítésünkbe 
fektetett munkát és a 
belénk vetett bizalmat 
Szabó Ferenc tanár úr-
nak. Csapattagok: Bojtor 
Dániel, Kálló Roland, 

Belányi Balázs, Kiss Bence, 
Cserven Milán, Kara Gergő, 
Faragó Bálint, Berkeszi 
Zsombor, Kapás Máté és 
Farkas Bálint. 

Futsal országos döntő 

Országfutás 2017 

„Az idén is Dorog lett hazánk 
legsportosabb városa! Ismét 
bebizonyította Dorog, hogy a 
sport mennyire fontos az itt 
élőknek, a gyerekeknek és a 
felnőtteknek egyaránt. Az 
eső ellenére több mint ezren 
vettek részt a Lógatónál 
megrendezett V. Ország-
futáson.” (Forrás: dorog.hu)  
Az idei országfutáson mi, 4.b 
osztályosok úgy indultunk el, 
hogy mindenképpen szeret-
nénk nyerni valamit az isko-
lai osztályok között meghir-
detett versenyben. Sajnos a 
focisaink nem tudtak eljönni, 
mert tornán vettek részt, így 
külön feladatunk volt, hogy 

őket és családtagjaikat pótol-
juk a versenyen. Volt köztük 
olyan gyerek, aki rokonait, 
szomszédait, sőt másfél éves 
kishúgát is elhozta. A végső 
létszámunk 84 fő lett. 
Dacolva az időjárással, min-
den regisztrálónk eljött, sőt 
volt olyan, aki még hozott 
embert. Egyik osztálytárs-
nőnk a Balatonon nyaralt, de 
ott is futott, fényképet is 
küldött róla.  
Vizesen, sárosan, fáradtan, 
de teljesítettük a távot, sike-
rült a harmadik helyezést 
elérnünk. 

Alapítva 1996-ban 
Megjelenik 620 példányban 

Felelős kiadó: Vig Attila 
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna 

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

Telefon: 33/509-540 

Farkas Bálint 8.a 
Kapás Máté 8.a  

Berkeszi Zsombor 7.a 

4.b osztályosok 


