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2018. március 10-én, szombaton pályaválasztási nap
volt az iskolában. Az első,
második és harmadik osztályosok különböző kézműves
foglalkozásokon vettek részt
az osztálytermekben.

Ezen a különleges szombaton a negyedik évfolyamosok pedig ellátogattak Esztergomba a Neuzer Kft-be,
ahol megtekintettük a kerékpárgyártás folyamatát.
Osztályonként érkeztünk a
gyár bejáratához. Az udvaron várt minket a cég munkatársa, aki körbevezetett a
gyár területén. Túránkat a
raktár megtekintésével kezdtük, ahol az
alkatrészeket és a
kész bicikliket tárolják. Hatalmas polcok
tárultak elénk. A sorok között targoncákkal mozgatják az árukat. Ezután a festőüzem következett. Az
üzembe lépve láttuk,
ahogy megtisztítják,
lefestik és felmatricázzák a bicikli alkatrészeit. Az idegenvezetőnk
elmondta,
hogy a cég környezetbarát festékeket és

gépeket használ. Ezután
felmentünk az emeletre,
ahol a kész kerékpárok öszszeszerelése történik. Először megnéztük, hogyan
készülnek a kerekek. A centírozó robotgép minden gyereknek nagyon tetszett. Begurultak a kerekek a gépbe,
ami megpörgette, hogy ne
legyen benne nyolcas. A
következő lépés a kerék felgumizása volt. A dolgozók
kézzel teszik fel a gumit a
kerekekre. A végső állomás a
szerelősor
megtekintése
volt. Itt szerelik össze a biciklit. A vázakra felkerülnek a
kerekek, a kormány, a fékek,
a lámpák, a nyereg és a többi alkatrész. A sor végén álló
utolsó munkás ellenőrzi a
biciklit, mielőtt becsomagolják.
A kirándulás végén mindenki
kapott egy pohár üdítőt és

sütit. Nagyon érdekes helyen jártunk, örülünk, hogy
megtudtuk, hogyan készül a
kerékpár. Szívesen visszamennék, akár egy biciklitúra
keretén belül is.
Farkas Réka 4.c
Ezen a napon voltak olyan
felsős osztályok, akik az
iskola épületében maradtak, ahol több szakmáról is

tájékozódhattak. Az aulában
tartott bemutatók során
tanulóink megismerték a
katonák életét, megtekintették fegyvereiket, valamint bepillantást nyertek a
rendészeti dolgozók munkájába is. Ellátogatott iskolánkba egy asztalos és egy
fémmegmunkáló szakmunkás, akik bemutatták szakmájuk minden csínjátbínját. A többi osztály külső
helyszínekre
látogatott:
gyárakba, az esztergomi
repülőtérre, gyermekorvosi
rendelőbe, szépségházba
stb., ahonnan mindannyian
hasznos
tapasztalatokkal
tértek haza. Ezekből a beszámolókból olvashatunk
néhányat a Csengőszó következő oldalán.
Schieszler Anna
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Gyárlátogatás a Richter Dorogi Fióktelepén
2018. március 10-én ellátogattunk a Richter Gedeon
Nyrt. Dorogi Fióktelepére. A
gyárban gyógyszerek hatóanyagait és a gyógyszergyártáshoz szükséges intermediereket
(közti
termékeket)
állítanak elő.
A gyártásokhoz nagyon
sok veszélyes, tűzveszélyes anyagot is felhasználnak. Megtudtuk, hogy nagyon fontos a biztonság, a megelőzés és egy tűz esetén a gyors beavatkozás. A gyárban ezért
létesítményi tűzoltóság
is működik, akik elmondták nekünk, mit kell
csinálni tűz esetén. Azt is
elmondták, hogy nem szabad pánikba esni, és minél
hamarabb segítséget kell

kérni egy felnőttől vagy a
112-es telefonszámon. Aki
akarta, kipróbálhatta, milyen
egy igaz tüzet eloltani. Meg-

látogattuk a tűzoltóság szertárát, beleülhettünk a tűzoltó autókba, de a szirénákat
sajnos nem kapcsolhattuk
be. Megnézhettük a tűzoltó

Látogatás a Kristály Szépségházban
A pályaválasztási napon a
dorogi Kristály Szépségházba mentünk, ami idén ünnepli 10. évfordulóját.
Szombaton reggel az épület
előtt találkoztunk mi, a 8.c
és a 8.a osztályok diáklányai. Megnéztük a sóbarlangot, ami több betegség gyógyítására van jótékony hatással. Kipróbáltunk sok
mindent, többek között az
edzőtermet, a flabelos-t, a

spinning kerékpárokat. Nagyon élveztük a mozgást.
Körülnéztünk a fitness teremben, a szaunáknál, a
szoláriumoknál. Megnéztük,
hogy dolgozik a pedikűrös,
a manikűrös, a fodrász, a
masszőr és a kozmetikus.
A végére elfáradtunk, de
nagyon jól éreztük magunkat.
Kerényi Dóra 8.c

autókba telepített felszereléseket, fecskendőt, a légzőkészüléket fel is próbálhattuk, ami nagyon nehéz

csarnokban éppen nem volt
gyártás, de érdekes volt látni, hogy milyen berendezésekkel készítik a gyógyszerekhez szükséges anyagokat. A laboratóriumban a vizsgálóberendezések nagyon látványosak voltak.
A látogatás után egy
filmben levetítették nekünk a Dorogi Fióktelep
történetét. A program
végén azt a feladatot
kaptuk, hogy puzzle-ből
rakjuk ki a gyár alapítójának, Richter Gedeonnak az arcképét. A gyárlátogatás nagyon érdekesre sikerült. Nagyon
volt. Miután felvettük a vé- jól éreztük magunkat, sok
dőköpenyt és védőszemüve- érdekes dolgot tanultunk.
get, megnézhettünk egy
igazi gyártócsarnokot és egy
Hartmann Petra
vizsgáló laboratóriumot. A
Kontár Boglárka 5.b

A gyermekorvosi rendelőben jártunk
A pályaválasztási napon a
hatodikos és a hetedikes
lányok közül tizenöten ellátogattak Dr. Mikesy Péter
gyermekorvos rendelőjébe.
A doktor úr először felhívta
a figyelmünket a prevenció,
azaz a megelőzés fontosságára. Étkezzünk egészségesen, sportoljunk, mozogjunk
napi rendszerességgel, fogyasszunk sok folyadékot,
védjük bőrünket az ártalmas
napsugaraktól — ilyen és
ehhez hasonló jó tanácsokkal látott el bennünket.
Ezután mesélt a munkájáról.
Megismertetett
minket
azokkal az eszközökkel,
amelyeket nap mint nap
használ a rendelés ideje
alatt.
Végül
elmondta,
mennyit kellett tanulnia ahhoz, hogy gyermekorvosként
végezhesse a munkáját. Ezután átmentünk a védőnői
szobába, ahol Süvegesné
Liebl Zsuzsa néni beszélt

arról, milyen feladatokat lát
el körzetében. Többek között foglalkozik a terhes
anyukákkal, az újszülöttekkel, tanácsokkal látja el a
szülőket a gyerekek gondozásával kapcsolatban, valamint az iskolákban is fontos
feladatai vannak. Végül
megtudtuk, mit kell tanulnia
annak, aki ezt a hivatást
szeretné választani.
Nagyon érdekes, hasznos
volt ez a látogatás.
Schieszler Anna
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Felső tagozatos farsangi bál
2018. február 2-án, pénteken rendeztük meg a felső
tagozatosok hagyományos
farsangi bálját.
A nyolcadik évfolyamos tanulók hangulatos nyitótáncát a jelmezes felvonulás
követte. A hagyományos
egyéni és csoportos jelmezes felvonulás mellett ebben
a tanévben versenyt hirdettünk az álarcos jelentkezők számára is. A bátor
maszkosokat az egyéni és a
csoportos felvonulók követték. Több osztály látványos, vicces, produkcióval
szórakoztatta a nézőket. A
zsűrinek természetesen idén
is nehéz dolga volt. Hosszas
tanácskozás után kiderült,

hogy a 7.b osztály nyerte el hangulatot teremtettek az sek vidáman, mások csalóaz első díjat. Ezúton is gratu- ebédlőben. Sokak örömére dottan távoztak a tombolalálunk nekik. A jelmezesek- ez a farsang sem múlhatott húzás helyszínéről.
A büfére sem lehetett panasz, az ételek és az italok
kivétel nélkül elfogytak.
Köszönjük szépen a szülőknek, a nevelőknek és természetesen a gyerekeknek az
áldozatos, kitartó munkát.
Bízunk benne, hogy jövőre
emelni tudunk a felsős farsangi bál színvonalán. Reméljük, hogy többen éreznek majd kedvet ahhoz,
hogy megnézzék és még
többen, hogy megmutassák
magukat a vélhetően szép
től a diszkó vette át a fősze- el tombolahúzás nélkül. számú közönség előtt.
repet. A lemezlovasok is Szép számban gyűltek össze
Balogh Balázs
kitettek magukért. Igazán jó a gyerekek, akik közül egye-

Ismét színre léptünk
rekek nagyon élvezték a
játékot, amely során meg
kellett akadályozni, hogy a
boszorkány elrontsa a meseszereplők mulatságát, és
egyúttal fel kellett kutatni az
eltűnt udvari bohócot is.
Mire a játéknak vége lett,
természetesen minden jóra
fordult, és a sok kisgyerek az
itt készített bohócsipkával a
fején, vidáman tért haza.
2018. február 8-án este Várjuk őket jövőre szeretöbb, mint ötven gyerek tettel!
zsivajától volt hangos az
Ármainé Rossz Ilona
iskolánk. A nagycsoportos
ovisokat láttuk vendégül, hogy kedvet
csináljunk nekik az
első
osztályhoz.
Szerettük volna, ha
megismerkednek az
iskola épületével,
légkörével, az osztálytermek hangulatával, és természetesen a tanító nénikkel is.
Farsanghoz kapcsolódó foglalkozással
vártuk őket. A gye-

Szülők-nevelők bálja

Idén februárban rendeztük
iskolánkban
a
szülőknevelők bálját. A bál a nyolcadik osztályosok nyitótáncával kezdődött, amit Gabi
néni tanított be. A látványos
táncbemutató után a nyolcadikos gyerekek felkérték
szüleiket, tanáraikat egy
közös táncra, s ezzel valóban elkezdődött a mulatság.
A hajnalig tartó tánchoz a
talpalávalót az Aréna Band
szolgáltatta. A bálozók éhségét a finom vacsora csillapította, melyet iskolánk konyháján készítettek el. Idén

négyszemélyes tálak kerültek az asztalokra. A táncban
elfáradt,
megszomjazott
vendégek a büfében csillapíthatták szomjukat, melynek bevételét idén is a gyerekekre fordítjuk.
Éjfélkor a tombolahúzáson
sok értékes nyeremény talált gazdára. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat!
Reméljük, mindenki jól érezte magát az idei bálon, s
jövőre is találkozunk!
Mihalovits Gáborné
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Farsang a suliban

Egy februári pénteken tartottuk meg az alsó tagozatosok farsangi bálját.
Először a tanárok fellépését
néztük meg, utána az osztályok vonultak fel saját produkciójukkal. A mi osztályunk, a 4.c a retro ötveneshatvanas éveket idézte fel.
Sokat készültünk rá. Az első
lépésünk az volt, hogy megbeszéltük, milyen zenére
fogunk táncolni. Aztán a
táncos lányok kitalálták a
„Szép

koreográfiát, és a fiúk is beszálltak, ők is ügyesek voltak. Majd be kellett szerezni
a jelmezeket és a kellékeket.

Bíró Dávid
Fritz Fanni
Jászovics Réka
Németh Hanna 4.c

Magyar Beszéd” verseny

Iskolánk az idei tanévben is
részt vett a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulóján. A megmérettetésre
február 20-án, az esztergomi
Árpád-házi Szent Erzsébet
Gimnáziumban került sor.
Az előző évekhez hasonlóan
egy szabadon választott,

Ebben segítséget kaptunk a
szülőktől. Nagyon sokat gyakoroltunk, így amikor elérkezett a várva várt pillanat, jól
sikerült az előadás. Még egy
tortát is nyertünk.
Az osztályok műsorai után
egyénileg is felvonultak a
gyerekek. Ezután következett a táncverseny. A legjobban táncolók csokit kaptak.
Aki a buli közben megéhezett vagy megszomjazott, az
a büfében ehetett és ihatott. masabb a farsangi bálon,
A tombolahúzás a legizgal- mert nagyon hosszú ideig
masabb és egyben a legunal- tart. A szebbnél szebb nyeremények azonban kárpótolták a szerencséseket. A
tombola után, aki akart,
bulizhatott még, aki elfáradt, hazaindult.

valamint egy kötelező szöveg pontos, hangsúlyos felolvasásával bizonyították a
résztvevők értő olvasási
készségüket. Az Eötvösiskolát Farkas Réka 6. b, és
Molnár Eszter 8. b osztályos
tanuló képviselte. Számos
környékbeli iskolából érkeztek versenyzők, így sokféle
előadásmódot láttunk, változatos szövegrészleteket
hallgattunk meg. Réka és
Eszter is színvonalas, kiemelkedő teljesítményt nyújtott:
Réka az 5-6. osztályos korcsoportban I. helyezést ért
el. A versenyzők értékes
tapasztalatokat szerezhettek
a jól formált, érthető beszéd
és olvasás, a közönség előtti
igényes megszólalás területén. Gratulálunk iskolánk
résztvevőinek!
Kornokovics Attila

„Térségünk más képen”
Tücsök György fotós térséget bemutató képeiből készített vándorkiállításának
egyik állomása az Eötvös
Galéria volt. A „Térségünk
más képen” elnevezésű
tárlatot
Szekér Zoltán, a
Dorog és Térsége
Turizmus Egyesület elnöke nyitotta meg 2018.
március 6-án.
„Az elnök beszédében többek közt
arról szólt, hogy a
térségfejlesztés gondolata
kapcsán sokszor elsősorban
az infrastruktúra és az ipar
fejlesztése ugrik be elsőre,
különösen igaz ez az iparvárosok esetében. Pedig a
turizmus és a sport fontos,
jelentős tényező lehet az
imázs- és identitásfejlesztés
területén.

Fontos, hogy a helyiek legyenek büszkék lakóhelyükre, annak környezetére, és
ezt az érzést közvetíteni
tudják a hozzájuk ellátoga-

tók felé. Ez hozzájárulhat a
lakosságszám növekedéséhez, ami segítheti a helyi
gazdaság fejlődését. A képeket nézegetve még az ott
élők is rácsodálkoznak az
eddig fel nem fedezett szépségekre.”
Forrás: www.kemma.hu
(Szerk.)
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Vármúzeumi látogatás

Nem is olyan régen az osztállyal az Esztergomi Vármúzeumba látogattunk. Busszal
utaztunk a városba. A szép
napsütésben felsétáltunk a
múzeumhoz.

Egy kedves néni fogadott
minket, aki végigvezetett a
termeken. Megtudtuk, hogy
a várost III. Béla építtette
kb. 500 évvel ezelőtt. Megfigyelhettük a csatornarend-

Gergely-járás

Március 12-e, Gergely napja, s tavaszkezdő melegváró
nap. A nap ünneplését IV.
Gergely pápa rendelte el
830-ban, aki elődjét, I.
(Nagy) Gergely pápát, az
iskolák alapítóját, a gregorián éneklés megteremtőjét
az iskolák patrónusává tette.
A Gergely-járás az iskolás
gyermekek toborzó és adománygyűjtő színjátéka volt.
A XVII. századtól a tanulók
iskolába hívogatása is a Gergely-járás része lett. Ezért
most már hagyományosan
minden évben valamelyik
iskolai osztály ellátogat a
Richter óvodába, s műsorral
hívogatják iskolába az

óvodás korú gyerekeket.
Idén a 3. b osztály tanulói
mentek el az oviba. Az előadás után az ovisokat is bevonták a táncba, majd a
kicsik almával ajándékozták
meg a nagyokat.
A 3.a osztályosok a Hétszínvirág óvodásait és az esztergom-kertvárosi óvodásokat
örvendeztették meg ezzel a
műsorral.
Reméljük, hogy ezzel is segíthették az osztályok, hogy
az óvodások szívesebben
jöjjenek majd az iskolába.
Köszönjük szépen a felkészítést Szencziné Szilárd Gabriellának!
3.b osztályosok

szert és a kutat. Elsőként a
kápolnába léptünk be, és
megcsodálhattuk a rózsaablakot. Ezután az őrtoronyból
gyönyörű kilátás
tárult
elénk. Keresztülmentünk a
börtönön, konyhán, őrtermen. Kezünkbe vehettük a
fegyvereket, megszagoltuk a
fűszereket,
két
makettet
is
láttunk.
Benézhettünk a királyi
hálószobába. A
trónterem után
átmentünk a foglalkoztató terembe, ahol ruhákat
próbálhattunk fel.
Mi lehettünk az
udvar népe. Melinda
néninek

megköszöntük az érdekes
foglalkozást.
Sétánk végén körülnéztünk a
Bazilikában és a Szent István
szoborhoz is elmentünk. Sok
tudással és élményekkel
tértünk haza.
3.a osztályos tanulók

„1848, te csillag”
2018. március 13-án indultunk Zoli bácsival, Klaudiával
és Zsomborral együtt Leányvárra az „1848, te csillag”
címmel rendezett megyei
történelmi és műveltségi
vetélkedőre.
A döntőbe jutás feltétele
volt egy három hónapos
felkészülést igénylő, sokrétű
feladatlap kitöltése. A csapatok megérkezése
után elkezdődött a
verseny.
Activity,
március 15 képekben,
bingó évszámokkal,
titkosírás, csaták idejének megállapítása
— ilyen és ehhez hasonló feladatok vártak ránk. A verseny
végén egy mondát
kellett
bemutatni
színdarabként.
A vetélkedő végén
minden csapatot kiküldtek az udvarra,
hogy összesítsék a
pontszámokat.
Az
eredményhirdetésen

megtudtuk, hogy 95 ponttal
harmadik helyezést értünk
el. Örültünk a jó eredménynek!
Köszönjük Zoli bácsinak a
felkészítést!
Csapattagok:
Árkosi Klaudia 7.b
Bartus Kinga 7.b
Hartmat Zsombor 7.a
Bartus Kinga 7.b
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Petőfi-napok eredményei
2018. március 12-13.
Műveltségi vetélkedő
3-4. osztályosoknak
1. hely
Mátyás írnokai:
Goda Boglárka 4.c
Mali Gyula 4.c
Juhász Milán 3.c
Török Zsombor 3.c
Szépolvasás
2. osztályosoknak

1. hely
Felföldi Jázmin 2.c
3.osztályosoknak
1. hely
Limpár Sebestyén 3.c
4.osztályosoknak
1. hely
Győri Máté 4.c
2. hely
Kovács Edvin 4.a
Szavalóverseny

Egri csillagok
Már tanév elejétől készülődtünk az Egri csillagok című
színházi előadásra. A hatodikosoknak ez a kötelező olvasmánya az idén, ezért
nem meglepő, hogy több
mint negyvenen voltunk.
Megérkezéskor tanáraink
kiosztották a jegyeket, majd
elfoglaltuk a helyeinket. A
darab nagyon hasonlított a
könyvre, ezért könnyen lehetett követni az eseményeket. Az előadás több mint
három órán át tartott. Az
első felvonásban többek

1-2.osztályosoknak
1.hely
Árkosi Viktória 2.c
2. hely
Goda András 2.c
3-4. osztályosoknak
2. hely
Goda Boglárka 4.c
Négyet egy sorba
3-4. osztályosoknak
2. hely
Kovács Szilárd 4.a
Népdaléneklés
3-4. osztályosoknak
1. hely
Rákosi Sámuel 3.c
Történelemverseny
1.hely
Csapattagok:
Findt Bálint
Kara Gergő
Molnár Milán
Szabó Tas 8.a
Rajzverseny
1-2. osztályosoknak

1 hely
Nyilas Nóra 2.a
3-4. osztályosoknak
1 hely
Fekete Dóra 4.a
Matematikaverseny
5. osztályosoknak
3. hely
Hartmann Petra 5.b
6. osztályosoknak
2. hely
Berecz Balázs 6.b

Színházban jártunk

között a török sereg felvonulását és Buda elfoglalását
láthattuk, a folytatásban az
egri vár ostromát mutatták
be látványos jelenetekben.
A korhű jelmezek és a gazdag díszlet hozta a regény
világát. Későn indultunk
haza, többen is elaludtak a
buszon. Nagyon tetszett az
előadás, reméljük, jövőre Az 1.a és a 2.c osztály tanulói, valamint a 2.a osztály
elmegyünk egy új darabra.
néhány tanulója 2018. március 25-én, vasárnap látogaFarkas Réka
tást tett Budapesten, a VígMikus Dalma
Mikus Noémi 6.b színházban. Az Óz, a csodák
csodája című zenés meséjét
nézték meg két felvonásban.
„Nem mese: ez az előadás
valóban a csodák csodája. A
Vígszínház színpadán a díszlet rögtön elvarázsol, a színpompás jelmezek, a szeretni
való bábok, és a bravúros
koreográfia lenyűgöző élményt kínálnak a publikumnak. Az Ózban mindig történik valami: az egyik pillanat-

ban egy boszorkány röpül át
a színpad fölött, máskor egy
másik boszorkány vagy épp
egy egész manócsapat bukkan fel a színpad alól, egyszer fák kelnek életre, aztán
mintha egy hatalmas gép
belsejébe kerülnénk. A világhírű dalok, az ismert és szeretett figurák izgalmas színházi kalandot ígérnek mindenkinek.
A Vígszínház előadása igazi
kikapcsolódás, maradandó
élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt.”
Hamál Andrea
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Vendégségben az esztergomi bégnél

2018. március 16-án családi napot
tartottunk az esztergomi várban a vár
évadnyitó rendezvényén. A nagy eső
ellenére, s dacolva az erős széllel, szép
számmal jelent meg az osztályunk szülőkkel, testvérekkel kiegészülve.
A vár előtt gyülekeztünk, izgatottan
vártuk a török és a magyar csapatok
érkezését. A magyarok érkezését ágyúszóval köszöntötték, majd puskáikat is
elsütötték, nem kis riadalmunkra. A
magyar és a török vezérek szóváltását,
vitáját követve bevezettek minket a
vár Kőtárába. Ott volt a törökök szállása, ahol volt szórakoztató sarok sakkal,
keleti édeségekkel, és ott találkozhattunk a török katonasággal is. Minden török harcost bemutattak nekünk,
megismerhettük ruházatukat, fegyverzetüket. Tanúi lehettünk egy nagyhatalmú török harcos és egy lejjebbvaló

szócsatájának
is,
amelyből a kisebb
hatalmú került ki
vesztesként, elhurcolták a bég börtönébe. Lehetőséget
kaptunk, hogy minden fegyvert a kezünkbe vehessünk,
felpróbáljuk a katonák sodronyingét,
sisakját. Néhányan
leültek sakkozni a
török asztalkához,
ahol a bég egyik szolgája segített nekünk. Megkóstoltuk a keleti édességeket, amit elsőre nagyon finomnak találtunk, de egy falat után már túl édes
volt nekünk. Rágcsáltunk aszalt gyümölcsöket, majd elbúcsúztunk a török
katonaságtól. A vár Márványterme
volt a kézműves
foglalkozások
helyszíne, ahol
porcelántányérokat
díszíthettünk. Volt,
aki teljes készletet festett! Készítettünk nyakba akasztható
amuletteket,
majd megpróbáltuk a török
szőnyegszövés

technikáját. Aki gondolta, leülhetett a
szőnyegre, és török módon társasjátékozhatott, építhetett.
Délben levonultunk a Lovagterembe,
ahol néhányunkat elraboltak a törökök! Ki kellett magunkat váltani: fekvőtámaszokat csináltunk, énekeltünk,
hogy kiváltsuk magunkat.
Elérkezett a várva várt ebéd! Ínycsiklandozó magyar és török ételeket szolgáltak fel, minket is megkínáltak!
Ettünk frissen sült fokhagymás cipót,
sült padlizsánt, baklavát és sok gyümölcsöt. Az ebéd közben csodás török
zenét hallhattunk, a zenekar korabeli
hangszereken játszott. A hastáncosnő
csodás táncát láthattuk közben.
Nagyon jól éreztük magunkat, és elhatároztuk, hogy máskor is eljövünk a vár
programjaira.
1.c osztály és Móni néni

Március 15-i ünnepség
Nagyon örültünk, hogy idén
a mi osztályunk adhatta elő
a március 15-i ünnepi műsort. Lelkesedéssel álltunk
neki a feladatnak. Miután
megkaptuk a szöveget, olva-

sópróbát tartottunk. Mindenki gyorsan megtanulta a
rá osztott szerepet, így hamar elkezdhettük összeállítani a darabot a színpadon.
Minden próba után egyre

ügyesebbek lettünk. A fő- ezért nagy tapsot kaptunk.
próba már gördülékenyen Zoli bácsi és Attila bácsi is
ment. A műsor előtti regge- megdicsért bennünket.
len nagyon izgultunk, hoBrosch Bettina
gyan fogunk teljesíteni. Az
Illés Vanda 5. b
osztály ügyesen helytállt,
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Futsal országos döntő, Békéscsaba
2018. február 2-4. között
húsz futsal csapat mérkőzött
meg az ország legjobb csapata címért. A megyei döntőn harcoltuk ki, hogy a mi
iskolánk képviselje Komárom-Esztergom megyét.
Pénteken délben indultunk
el Békéscsabára. A három
órás út után elfoglaltuk a
szállásunkat. Még aznap
megtudtuk, hogy melyik
csoportban mely csapatok-

kal fogunk megmérkőzni.
Szombaton négy csoportmeccset játszottunk. Az első
ellenfelünk az Eger csapata
volt, akiktől 2-0-ra kikaptunk. A második mérkőzést a
Salgótarján csapata ellen
vívtuk. Küzdelmes mérkőzésen 3-1-re legyőztük őket,
így reális esélyünk volt a
legjobb nyolc közé jutásra. A
délután folyamán további
két meccs várt ránk. Először

a torna egyik
legerősebb csapata, a Kozármisleny ellen játszottunk. Az első
percekben még
vezettünk, de az
ellenfél megfordítva az eredményt,
6-4-re
diadalmaskodott.
Következő ellenfelünk az
Ajka csapata volt. Mondhatni simán, 7-3-ra megnyertük
ezt a mérkőzést. Sajnos csak
harmadikak lettünk a csoportban, így az utolsó nap a
9-12. helyért játszhattunk.
Az utolsó nap első ellenfele
a Debrecen csapata volt. Ezt
a meccset 4-0-ra elvesztettük, ami után már csak a
11. helyért játszhattunk. A
torna számunkra utolsó
mérkőzésén ellenfelünk a
Békéscsaba csapata volt.
Elővettünk minden erőtarta-

lékot, és jó játékkal 3-0-s
gólaránnyal legyőztük őket.
Végül az ország 11. legjobb
csapata lettünk.
Összességében tartalmas, jó
hétvégét töltöttünk Békéscsabán.
Csapattagok: Berkeszi Zsombor, Cserven Milán, Pohner
Zsolt, Faragó Bálint, Harmat
Zsombor, Belányi Balázs,
Kara Gergely, Kálló Roland,
Burány Dávid, Czvik Máté
Faragó Bálint
Harmat Zsombor 7.a

Sulikézi fesztivál 2018
2018. február 18-án ismét
megrendezték a Sulikézi
Fesztivál eseményét a Kézilabda az Iskolában programban részt vevő iskolák számára. A nyugati országrész
csapatai a budapesti SPORT
11 Sportcsarnokban mérkőztek meg.
Az első osztályosok két mérkőzésen mutathatták meg,
hol tartanak a szivacskézilabdázásban. A második osztá-

lyosok szintén két mérkőzésen szerepeltek.
Az első osztályosok most
vettek részt először szivacskézilabda versenyen, így
nekik sok újdonság volt. A
második osztályosok már
tavaly szerepeltek a programban, így nekik már megszokott volt a légkör. A program nagyszerű lehetőséget
ad a gyerekeknek, hogy megtanuljanak kézilabdázni. Az
eredmény nem a leglényegesebb szempont, ezért eredményhirdetés sincs. A játék
megszerettetése és megértése a cél.
A siker nem számokban mérhető, hanem minden másban. Számolni ráérünk idősebb korban, egyelőre a lényeg a lelkesedés, a mosoly
és az edzések.
Varga Elvira

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

