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A keresztény kultúrkör szerint
az adventi időszak a karácsony napját megelőző negyedik vasárnappal kezdődik
és karácsony első napjáig
tart. Advent első vasárnapja
az egyházi év kezdetét is jelenti, mindig András napját
(nov. 30.) követő első vasár-

Intézményünkben hagyomány6 nyá vált, hogy a második évfolyam kisdiákjai ünnepi műsorral lepik meg iskolánk tanulóit,
7 pedagógusait, a meghívott
vendégeket és szülőket a téli
7 szünet előtti utolsó tanítási napon.
A tanító nénik már az
8 őszi szünetben megkezdték a karácsonyi
versek, dalok keresgélé8 sét. Mikor összeállt a
forgatókönyv, bevonták
a gyerekeket is, akik
nagy izgalommal vetették magukat a verstanulásba. Miután mindenki
fejből tudta a maga versét, a
gyerekek nagy örömére elkezdődtek a közös próbák. Kezdetben nem ment zökkenőmentesen, de kitartóan küzdöttünk a siker érdekében. A

napra esik. A várakozás vasárnapjain egy-egy gyertyát gyújtunk az adventi koszorún, összesen négyet.
December 1-jén iskolánkban is
meggyújtottuk az első gyertyát.
Az 5.b osztály tanulói verses,
zenés műsorral készültek, hogy
meghitt pillanatokat szerezzenek

nekünk. A 8.a osztály tanulói az adventi időszakban
reggelente az aulában várták mindazokat, akik szeretik a meséket. Ezzel kezdetét vette a karácsonyi ünnepkör, mely vízkeresztig
tart.
Szencziné Szilárd Gabriella

Karácsony
főpróbára beérett a fáradságos
munka gyümölcse. Először dorogi idős embereknek mutattuk
be ünnepi műsorunkat. A könynyektől csillogó, meghatódott
tekinteteket látva nagyon jó

érzés töltötte el szívünket. Viszonzásul a nyugdíjas nénik,
bácsik is meglepték a másodikosokat néhány karácsonyi
verssel, amit a gyerekek elérzékenyülve hallgattak. Az iskolai
ünnepség egy mozgalmas dél-

előtt záróakkordja, megkoronázása volt. A kezdésre már
tetőfokára hágott az izgalom.
Kevés szereplő mondhatja el
magáról, hogy nem izgult a
fellépése előtt, hiszen ekkora
közönség előtt még
egyikük sem szerepelt.
A siker ezen a napon
sem maradt el. Mindenki ügyesen, bátran
vette az akadályt. A
versek, dalok segítségével becsempésztük az
ünnepet a szívünkbe.
Néhány nappal karácsony előtt nem is zárhattuk volna ennél kedvesebben, meghittebben az évet.
A 2019-es évhez mindenkinek
hasonló érzéseket, szeretetet,
kedvességet, örömet, sikert,
sok-sok közös élményt kívánunk! B.Ú.É.K.! 2. évfolyam
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Színre lépünk
Az iskolába készülő gyermekeket minden évben három
foglalkozással várjuk. Így
történt ez idén is. Első alkalommal Márton-nap előtt
fogadtuk a kicsiket és szüleiket.
Nagy volt az érdeklődés,
több mint 40 óvodás érkezett hozzánk. Az ismerkedést
népi játékokkal, tánccal,
mondókákkal
indítottuk,
melyben a 4.a osztályosok is
aktívan segítettek.
Ezután népszokásokról esett

Irodalmi előadáson jártunk
Lackfi János író,
költő, műfordító,
irodalmár tartott
előadást a Gáthy
Zoltán
Városi
Könyvtárban
november 8-án.
A délutáni program az általános
iskolás
korosztálynak szólt, így az Eötvösiskola tanulói is részt vettek
az eseményen. Lackfi a kortárs irodalom segítségével,
klasszikus művek mai átiraRozek Ferencné
tával, a mai életre reagáló
írásaival szólította meg a
közönséget. Verseket hallottunk a költő – Vörös Istvánnal közösen írt – Szilágyi
Örzsébet e-mailjét megírta

szó, amit teázás, sütizés közben hallgattak végig az óvodás gyerekek. Libatollal és
lúdgége tésztával készítettünk többféle munkadarabot, amit magukkal vihettek.
Libasorba állva, lampionokkal vonultunk végig az iskolán, hogy ismerkedjenek
kicsit az épülettel is a leendő
iskolások. Jó hangulattal,
beszélgetéssel zártuk a foglalkozást.

című kötetéből. Vidám, közvetlen stílusával, kérdéseivel
bevonta a tanulókat az előadás menetébe. A költő
megzenésített verseit Lackfi
Dorottya énekelte, akit Sinha Róbert kísért gitáron. A
modern irodalmi előadás
elnyerte tanulóink tetszését.
Kornokovics Attila

Kiállítás-megnyitó

Nemzetközi könyvjelzőcsere program
Immár harmadik alkalommal vettünk
részt az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete által meghirdetett
könyvjelzőcsere programban. Másodiktól negyedikig minden osztály, az
5.c osztályból pedig nyolc tanuló készített könyvjelzőket partnereinknek
Honkongba, Romániába, Portugáliába, Szlovéniába és Horvátországba.
Már hozzánk is érkeznek a diákjainknak készített szebbnél szebb ajándék
könyvjelzők. Hamarosan ti is láthatjátok őket az aulában megrendezésre
kerülő kiállításon.
Schieszler Anna

2018. november 13-án Palkóné
Keszthelyi
Klára
„Színek, hangulatok” című
kiállításának megnyitójára
került sor az Eötvös Galériában. Dankó József alpolgármester a következő szavakkal méltatta egykori kolléganőjének alkotásait:
„Képein a szépség találkozik
az eleganciával, és érdekes
módon – bár teljesen eredeti egyéni technikával dolgozik - mégis hangulatában és
tematikájában jól felidéződhet bennünk a dorogi és a
magyar képzőművészetnek
egy-egy jeles életműve,
irányzata. Szép női portréiról hamar eszünkbe juthatnak a fájdalmasan rövid életű Rausher György rendkívül
expresszív, gyönyörű női
arcképsorozata a kalapos
úrhölgyektől Marlene Dietrichig. Másik kedvenc témája Palkóné Keszthelyi Klára
üvegképeinek a hangulatos
városrészek, utcák, épületek
ábrázolása. Olyan bensőségesen ábrázolja ezeket a
településrészleteket, hogy

vágyat kelt bennünk: szívesen élnénk ezekben a mesébe illő városkákban. Képeiről Dorogon először a szintén itt született Koszkol Jenő
képei idéződhetnek fel emlékezetünkben, akinek itáliai
vedútái vagy éppen Dorog
nagylátószögű negyedszázadot átívelő páros panorámaképe ugyanezt a bensőséges
hangulatot idézi.”

A kiállítás-megnyitót Csizmadia Katalin és Juhász
Jusztina
fuvolaművészek
játéka tette hangulatossá.
/szerk./
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Pályaorientációs nap
Autószerelő műhelyben jártunk
A pályaorientációs napon a
Trilux-Autó Kft. autószerelő
műhelyét látogattunk meg
Esztergom-Kertvárosban.
Körbevezettek minket a műhelyen, megmutatták, milyen
gépekkel, műszerekkel dolgoznak a szerelők. Megnéztük, hogyan zajlik az autók
műszaki
vizsgáztatása.
Láttunk gumicserét, centíro-

zást és defektjavítást is. Mielőtt hazaindultunk, megvendégeltek bennünket üdítővel
és puszedlivel, majd egy karkötőt és egy sportszeletet
kaptunk ajándékba. Nagyon
érdekes és hasznos volt ez a
látogatás, hiszen többen is
kedvet kaptunk ehhez a szakmához.
7.c osztályosok

Sharpex Kft.
Egy szerdai napon látogatást tettünk a dorogi
Sharpex Kft. gyárában,
ahol kézi és gépi csőtisztító spirál gyártásával, valamint ezek meghajtó gépeinek összeszerelésével foglalkoznak. Reggel 8 órakor
indultunk az iskolától,
csaknem egy órás gyaloglás után értünk oda.
Az ebédlőben ültünk le,
ahol
megettük
az
uzsonnánkat, majd Pétervári
László üzemvezető, előadást
tartott a gyárban készülő
csőgörények funkciójáról, és
bemutatta azok használatát.
Ezután átsétáltunk a gyár
üzemcsarnokába, ahol meg-

tekintettük a különböző
gyártási folyamatokat és a
raktárat. Érdekes, hasznos
tapasztalatokkal
tértünk
haza.
Sterczer Hanna 7.b

Gyárlátogatás a Suzukiban

VKF Renzel Kft.
Az osztályunk a VKF Renzel
Kft-nél járt, mely egy német
cég, Magyarországon pedig
Dorogon van a telephelye.
Hatalmas gépekkel dolgoznak, elsősorban digitális
nyomtatással, szitanyomtatással,
de
műanyagmegmunkálással is foglalkoznak. Nagyon sok érdekességet láttunk, látogatásunkkor

éppen a német Lidl üzleteinek nyomtattak táblákat.
Meglepetésünkre az egyik
nagyméretű digitális nyomtató éppen az osztályunkról
készült képeket nyomtatta,
amelyből mindenki kapott
egyet ajándékba. Nagyon jól
éreztük magunkat.
5.c osztályosok

November 21-én a 6. és 8.
évfolyam a pályaválasztási
nap keretében ellátogatott
Esztergomba a Magyar Suzuki Zrt-hez. Először egy
filmet tekintettünk meg az
autók készítéséről, a gyártás
folyamatáról. Mivel a gyártás során balesetveszélyes
helyzetek is kialakulhatnak,
kaptunk védőszemüveget és
sisakot, amit az üzemekben
hordanunk kellett. Idegenvezetéssel néztük meg a
présüzemet, a hegesztőüzemet és az összeszerelőüzemet. Elképesztő volt

látni, hogy a hatalmas területeken hány ember és robot dolgozik kemény munkával. Nagyon érdekes volt,
hogy a folyamat elején még
csak alkatrészek összeviszszaságának látszó halmazból
hogyan lesznek autók. Nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönjük szépen Árkosi
Jánosnak, a festőüzem vezetőjének,
osztálytársunk,
Klaudia apukájának, hogy
megteremtette a lehetőséget és meglátogathattuk a
gyárat.
Krecskovszki Nóra 8.b
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Látogatás a Baumit Kft.-nél
2018. november 21-én ellátogattunk a Baumit Kft.-be.
A portán védelmi sisakot és
láthatósági mellényt kaptunk, melyet biztonságunk

érdekében kellett felvennünk. Ezután elindultunk a
bánya felé, ahol Imre bácsi
mesélt nekünk a bánya történetéről. Ahhoz, hogy a
bányát megnézhessük, az
utat apró kaviccsal szórták
le, hogy a nagy sár ellenére
fel tudjunk menni. Innen a
vakolatgyárba
mentünk,
ahol Lajos bácsi és Gergő
bácsi vezetett körbe bennünket. Megnéztük, hogyan
fóliázzák le egy gép segítségével a raklapokra helyezett

Pályaorientációs nap az iskolában

anyagokat, majd a raktárban
láthattuk a lefóliázott kész
termékeket is. Ezt követően
a vödrös raktárba értünk,
ahol a festékek tárolásáról

Osztályunk ezen a napon az
iskolában maradt, ahol nagyon érdekes programok
vártak bennünket. Ellátogatott hozzánk több szakma
képviselője: asztalos, vízvezetékszerelő, mentős, tűzoltó, rendőr, hivatásos katona,
akik munkájukról meséltek
nekünk. A tanító nénik különböző kézműves foglalkozásokat szerveztek, amelyeken szebbnél szebb dolgokat
készítettünk.
Ibolya néni a nap végén
megkérdezte tőlünk, mi tetszett nekünk a legjobban.
Sokunknak a legjobban az
beszéltek nekünk. Utunk a tetszett, amikor beülhettünk
laborba vezetett, ahol a a rendőrautóba, valamint a
gyártott termékek minősé- mentőautóba, ahol megisgét ellenőrzik.
A látogatás végén forró teával és ajándékokkal vártak
minket. Nagyon jól éreztük
magunkat, köszönjük a szervezést Hajni néninek és Gabi
néninek!

merhettük a mentőben található eszközöket is. Ugyancsak a mentősöktől tudtuk
meg, hogyan kell újraéleszteni egy embert, hogyan kell
stabil oldalfekvésbe tenni a
sérültet baleset esetén. Többeknek a kézműves foglalkozások jelentették a legnagyobb
élményt.
Sógyurmából fejet formáltunk,
majd magvakkal díszítettük
ki azt. Gyöngyöt fűztünk,
nyuszi, virág, csillag, szív
alakú formák készültek. Téli
tájképet ragasztottunk, karácsonyi gipszfigurákat festettünk. Nagyon hasznos és
kellemes élményekkel gazdagodtunk.
4.a osztályosok

Földes Réka
Szórádi Csenge
Tatár Enna
Wáry Zsombor 5.b

Sulibörze az Eötvösben
Második alkalommal rendeztük meg november 21-én az
iskolai pályaválasztási nap
keretében a középiskolák
bemutatkozó fórumát. Célunk volt, hogy a 7-8. osztályosok és szüleik első kézből
tájékozódhassanak a környéken működő középfokú intézmények kínálatából, a
választható szakokból, a
jelentkezés feltételeiről. Tíz
iskola képviseltette magát,
sok esetben az intézmények
vezetői vagy továbbtanulási
felelősei, de előfordult, hogy
iskolánk volt diákjai is tagjai
voltak a „delegációknak”.
Volt, aki prospektusokat
hozott magával, volt, aki

prezentációk
vetítésével
mutatta be az intézményben
folyó munkát, de a szakképző iskolák esetében munkadarabok, elkészített ételek is
megjelentek a standokon. A

három órás kezdésre szinte
tömegek jelentek meg, és kis
várakozást követően tudtak
csak informálódni az érdeklődők. A beszélgetésekből
kiderült, hogy hasznosnak

értékelték rendezvényünket
mind a szülők, mind a középiskolák. A sulibörzét megtekintette a fenntartó tankerület igazgatója is, aki dicséretes
kezdeményezésnek
ítélte a látottakat. Mi igazán
akkor leszünk elégedettek,
ha a februári jelentkezési
lapok kitöltésénél végzős
diákjaink kellő ismeret birtokában, nyugodt szívvel jelölik ki a választott tanintézeteket, képzéseket. Ha ehhez
az idei sulibörze hozzájárult,
megérte a szervezőmunka,
és természetesen jövőre
ugyanígy várjuk a feljövő
évfolyamokat.
Vig Attila
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Márton-nap
2018. november 16-án pénteken tartottuk Márton-napi
rendezvényünket. Az elmúlt
évek hagyományait folytatva
idén is az évfolyamok közötti
vetélkedő nyitotta meg az
ünnepi mulatságot. A versenyen a negyedik osztályosok
és a felső tagozat vett részt.
A tréfás feladatok nemegyszer megoldhatatlan feladat
elé állították az évfolyamokat

és a nevelőket egyaránt. Volt
olyan versenyszám, ahol a
logikai képesség vihette
előbbre a játékosokat, volt
amikor a kézügyesség vagy a
rátermettség bizonyult dön-

Színre léptünk másodszor is

tőnek. Sokszor Fortuna billentette egyik, illetve másik
csapat javára a mérleg nyelvét, míg kialakult a végső
sorrend. Idén nagy küzdelemben, mindössze egy pont
előnnyel az ötödik évfolyam
bizonyult a legjobbnak, ami
abból a szempontból érdekesség, hogy tavaly, még
negyedikesként is ők hódították el a legjobb évfolyamnak járó díjat. Ezúton is
gratulálunk nekik Az
eredményhirdetés
után vette kezdetét a
mulatság. Egyesek a
táncparketten, mások
a büfében, vagy a libacsárdában találták
meg a számításukat.
Bízunk benne, hogy idén is
mindenki elégedetten tért
haza. Köszönjük szépen a
nevelőknek és a diákoknak a
fáradhatatlan segítséget.
Balogh Balázs

December 5-én délután rendeztük meg iskolánk idei
második Színre lépünk! foglalkozását, mely az ovisoknak, s szüleiknek szóló játékos, iskolahívogató rendezvény. Sok gyerek érkezett
szüleivel a foglakozásra,
mely a Mikulás jegyében
zajlott. Egy mesét hallgathattak meg a gyerekek,
majd vidám téli dalokat énekeltünk, ezzel is hangolódva
a Télapó érkezésére. A vi-

Bécsi kirándulás
Az előző évekhez hasonlóan
idén is sor került az Eötvösiskola tanárai által szervezett
ausztriai kirándulásra, melyen iskolánk mellett a Zrínyiés a Petőfi-iskolák is részt
vettek.
Az úti cél Bécs, Ausztria fővárosa volt, ahol elsőként a
híres Bécsi Operaházba látogattunk el, mely idén ünnepli
150 éves fennállását. Itt két
helyi idegenvezető mutatta

be az épületet, megismertük
az épület keletkezésének
történetét, a különböző termeket, sőt a színpadra is
felmehettünk. Ezután egy
pompás barokk kastélyba, a
Belvedere-be mentünk, ahol
a gótika, a barokk és a XIX.
század
legkiemelkedőbb
alkotásait csodálhattuk meg,
többek közt Gustav Klimt
egyik leghíresebb festményét "A csók"-ot. Majd a

bécsi belváros következett,
ahol Péter bácsi rövid ismertetője után volt egy kis szabadidő. A nap végére maradt
a Hofburg, az osztrák császárok rezidenciája. A Burg,
ahogy az osztrákok nevezik,
a főváros egyik legjelentősebb látnivalója, melynek
különböző korokból származó részeiről Péter bácsi sok
érdekességet mondott el, és
mutatott meg. Végül a császári lakosztá-lyokba is betekintést nyertünk, Ferenc
József császár és Erzsébet
királyné (Sisi) hivatalos és
magán helységeibe. Fáradtan, de sok-sok élménnyel
tértünk haza. Köszönjük a
szervezést Péter bácsinak,
valamint Klári és Nelli néninek!
8.b osztályosok

dám énekszó után kézműveskedtünk. Rénszarvast és
Télapót készíthettek a nagycsoportosok kartonból. Az
elkészült munka jutalma egy
-egy szaloncukor volt.
Amíg az ovisok tevékenykedtek, a szülők kérdéseire
válaszoltunk az iskolánkkal
kapcsolatban. Köszönöm a
negyedik osztályban tanító
kollégák segítségét!
Mihalovits Gáborné

Örömsüti
időseknek
Decemberben, egy szombati
tanítási napon—a tavalyi
évhez hasonlóan - mézeskalácsot sütöttünk a 8.c osztállyal. Ajándéknak szántuk,

a szomszédban lévő nyugdíjasklub tagjainak. Az ajándékozás élményén kívül az
osztálynak is hasznos volt ez
a nap, felért egy csapatépítő
tréninggel.
Keil Andrea
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Második helyezés az országos
angol nyelvű szavalóversenyen
November 28-án rendezték
meg az országos angol nyelvű vers- és prózamondó versenyt a budapesti KAPOCS
Magyar-Angol Két Tannyelvű
Általános Iskolában.

Dorog városát iskolánk diákjai képviselték: a felső tagozatból Csíkvölgyi Dalma és
Farkas Réka, az alsó tagozatból Rákosi Sámuel és én indultunk ezen a színvonalas,
komoly megmérettetésen. A
nagyokat Pásztor Tímea és
Kamburova-Szőke Irén tanár

nénik, míg minket, alsósokat
Hegedűs Mária és Geleji
Aranka tanár nénik készítettek fel. A verseny napját
alapos felkészülés előzte
meg, hiszen mindenkinek
egy-egy angol nyelvű verset
kellett helyes kiejtéssel, a
vers hangulatát tükröző előadásmódban megtanulnia.
Nekem Aranka néni segített,
sokat gyakoroltunk. A szavalóversenyre szép számmal
neveztek be gyerekek, az én
korcsoportomban 26 tanuló
versenyzett. A szereplésem
előtt nagyon izgultam, de
úgy éreztem, hogy remekül
sikerült előadnom Dr. Seuss
– The Cat in the Hat (Macska
kalapban) című versét. A
zsűri és a közönség tapssal és
mosollyal jutalmazott. Az
eredményhirdetésen pedig
megmutatkozott, hogy a
kemény munka meghozza a
gyümölcsét, mert a zsűri a
második díjat ítélte nekem.
Árkosi Viktória 3.c

A Future Parkban jártunk
November 17-én az 5. c osztály ellátogatott a budapesti
Future Parkba. 10 órakor
indultunk három kisbusszal.
Az út körülbelül egy órás
volt. Amikor leszálltunk a
buszról, mindenki izgatottan
várta, hogy bemenjünk a

és szétdurrantani. A második terem volt mindenki
kedvence, mert világító gumilabdákkal lehetett játszani. Mi kidobóst játszottunk.
Annyira tetszett, hogy ide
még egyszer visszamentünk.
A harmadik helyiség szintén

parkba. Beléptünk az ajtón,
és egy csodaszép épület várt
ránk. A jegyekre várni kellett, mert nagy volt a sor. Kis
idő múlva elérkezett a pillanat, és beléphettünk. Az
első teremben egy olyan fal
volt, ami békákat vetített ki,
melyekhez hozzá kellett érni

élvezetes volt, mert egy
színezőt lehetett beszkennelni, ami a falon megjelent.
Nagyon élveztük ezt a napot. Reméljük, még visszatérhetünk a Future Parkba!
Horváth Márton
Mali Gyula, 5.c

Az EVENTUS országos képzőművészeti pályázata
Ebben az évben december 8án rendezte meg az egri
Eventus Művészeti Középiskola országos tehetségkutató rajzversenyét. A rendezvény kétfordulós megpróbáltatás, a döntőbe az előzetesen, az iskolai szakkörön
készült munkákkal lehetett
bejutni. Iskolánk összes nyolcadikos rajzszakkörös tanulójának - Kesselyák Liliána,
György Eszter, Bartus Kinga,
Limpár Csenge és Kele Petra
– színvonalas munkája bekerült az országos döntőbe. A
két naposra tervezett versenyre a rendező iskola biztosított a versenyzőknek
szállást és étkezést. Az első
nap még az iskolai életbe is

betekintést kaphattunk volna, de sajnos mi ezzel a lehetőséggel nem tudtunk élni,
mert a verseny reggelén
indultunk Egerbe. Mikor
megérkeztünk, láthattuk és

tapasztalhattuk, hogy az
iskola nagyon szép, és a tanárok is nagyon kedvesek.
Képünk elkészítéséhez eszközöket kellett vinnünk, és
két óránk volt a megvalósí-

tásra. Mivel sikerült nyugodt
és csendes környezetet teremteniük a szervezőknek,
amivel megkönnyítették a
dolgunkat, úgy gondolom,
hogy mindannyian csodálatos munkát készítettünk.
Limpár Csenge a lenyűgöző
grafikai tehetségével országos 2. helyezést ért el, de
mindannyian kaptunk ajándékokat a részvételért. Mivel
azok a diákok, akik bekerülnek a második fordulóba
azonnal felvételt nyernek az
iskolába, ezért azoknak a
hetedikes tanulóknak, akik
ilyen pályán szeretnének
tanulni ajánlom a jövőbeli
részvételt.
Kele Petra 8.b
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Barangolás a Mikulással

December elején a barangoló gyerekek már izgatottan
várták a soron következő
túrát. Verőfényes napsütésben, havas utakon indultak
útnak a túrázók a Fekete-

hegyre, hogy találkozzanak
a Mikulással. Immár hagyománnyá vált ugyanis, hogy a
Sasfészek
Turistaháznál
átadja ajándékait a gyerekeknek.
/Szerk./

Adventi vásár Bécsben

Színházlátogatás
December
14-én
ellátogattunk a Budapesti Operettszínházba. A kék madár című
előadást néztük meg.
A darabot a Kálmán
Imre
Teátrumban
játszották, ami az
Operettszínház része.
A színészek a sorok
között is játszottak,
ezért a nézők még
izgalmasabbnak találták az
előadást. Az iskolából több
osztály is jelentkezett, összesen 50-en vettünk részt a
programon. A kék madár
története arról szól, hogy
egy fiatal testvérpár az örök
boldogságot keresi, és egy
tündér azt javasolja nekik,
hogy keressék meg a kék
madarat, mert az a boldog-

ság titka. Kalandjaik során
sok helyre, még a jövőbe is
ellátogatnak, ezért a darab
igen érdekes. Végül megtudják, hogy a kék madár végig
a közelükben volt. A boldogság mindenütt jelen van,
csak észre kell vennünk.
Bódi Abigél
Tillich Tamara 5. c

Helytörténeti vetélkedő

Az adventi időszakban idén is
ellátogattunk a bécsi karácsonyi vásárba. Korán indultunk, mert megnéztük a Hauswirth
csokoládégyárat.
Láthattunk egy rövid filmet a
gyárról ill. a Hauswirth családról, akik még ma is a gyár
tulajdonosai. Az üzemben
üvegablakon keresztül megnézhettük a gépek által működtetett
gyártósorokat.
Természetesen a kóstolással
egybekötött vásárlás sem
maradhatott el. Ezután indultunk tovább Bécsbe. A
busz a Mária Terézia téren
tett le minket. Innen, a bécsi
parlament előtt elsétálva a

városháza előtti vásárt néztük meg. Az egész tér karácsonyi fényekben pompázott. A vásárból a Hofburg
épületegyüttesén keresztül a
belvárosba sétáltunk, ahol a
Stephansdom előtti téren
rövid szabadidőt kaptunk.
Néhányan megnéztük Bécs
egyik jelképét, a Stephans
domot, néhányan csak a
„mekit”. Innen visszasétáltunk a Természettudományi
Múzeumba, ahol sok érdekes látnivaló akadt. A Willendorfi Vénuszt tanáraink irányításával mindenki megtalálta.
Bogár Zoltánné

Mint minden évben, idén is
részt vettünk a dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat helytörténeti vetélkedőjén. Csapatunk tagjai
Fehér Orsolya, Limpár Csenge, Bartus Kinga, György
Eszter és Dankó Ámon voltak. A magyarországi németek múltja és jelene címmel
Limpár Csenge rajzát nyújtottuk be a zsűrinek. A csapat többi tagja a megadott
könyvekből, füzetekből készült a versenyre, amihez a

városi könyvtárban és az
emlékházban kaptunk még
további érdekes információkat Vörös Klári nénitől. A
verseny a Zsigmondy Vilmos
Gimnáziumban került megrendezésre, ahol 25 kérdésre kellett válaszolni. Úgy
éreztük, hogy jól sikerült, de
az eredményhirdetésre a
Luca-napi műsorig kellett
várnunk. Sajnos csak II. helyezést értünk el, de ennek
is nagyon örültünk.
A versenyzők
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Üstökös-kupa
Az októberi hosszú hétvégén
Dunaújvárosban, az Üstökös
kupán járt a Dorogi ESE U12
"B" csapata. A fő cél ezzel a
kupával a játéklehetőség és a
csapatépítés volt.

Az első meccset Algyő csapatával játszottuk. Nagyon jól
kezdtünk, az első sor kimondottan dinamikusan, pontosan kézilabdázott. Sajnos három büntetőt kihagytunk. A
félidőben még 4 góllal vezettünk ( 7:3 ), de a második
játékrészben nagyot betliztünk, így a végeredmény: Dorogi ESE - Algyő 8:13.
A második meccsen a házigazda Dunaújvárosi Kézilabda
Akadémia volt az ellenfelünk.
Az első játékrészben erődemonstrációt mutatott az ellenfelünk, de nem adtuk fel a
meccset. Az első pillanattól
kezdve küzdöttek, hajtottak a
dorogi lányok. Sajnos az ellenfelünk a második félidőben
visszacserélte a gólgyáros
átlövőjét, végül két góllal alulmaradtunk a Dunaújvárossal
szemben. Dunaújvárosi KKA Dorogi ESE 11:9 (6:3).
Az első nap utolsó mérkőzése
a Debreceni Sportiskola csapata ellen volt. Nagyon szerettek volna bizonyítani a kislányok. Az első perctől kezdve

koncentráltan, bátran támadtak. A félidőben 7:7 volt az
állás. A második játékrészben
mi uraltuk a pályát és magabiztos győzelmet arattunk a
Debrecen ellen. Dorogi ESE Debreceni SI 17:12.
Csoport harmadikok
lettünk, így a 7-9. helyért játszhattunk másnap.
Hétfőn először az Éles
Kézilabda Iskola csapatával mérkőztünk meg.
Korukat meghazudtolva kézilabdáztak a lányok mind a két csapatban. 11:9-es félidői állásnál olyan tüzet láttam a gyerekek szemében, amit már
nagyon régen tapasztaltam. A
szülőkből álló két szurkolótábor igazi rangadóvá varázsolta
a meccset. Az utolsó 7 percben 5 gólt lőttünk és csak 1-et
kaptunk. Nagyon kitartó, küzdelmes játékkal mi nyertünk.
Éles KISE - Dorogi ESE 19:20
( 11:9 ).
Az Üstökös kupa utolsó mérkőzését Dömsöd csapata ellen
játszottuk. 4:0-ra elhúztunk a
meccs elején, de a félidőre
már csak 1 góllal vezettünk.
Előjött a fáradtság, ami kezdett úrrá lenni a csapaton. A
végeredmény döntetlen lett.
Dorogi ESE - Dömsödi USE
12:12 ( 8:7 ). A jobb gólkülönbség miatt a Dömsöd lett a
7. és mi a 8. helyen zártuk a
tornát.
A csapat tagjai: Bódi Abigél,
Brosch Bettina, Farkas Réka,
Földes Réka, Kontár Boglárka,
Sátek Hilária, Tatár Enna, Tillich Tamara, Tóth Miriam.
Pinczés Tímea

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

Márton-napi kézilabda torna
2018. november 2-án a
Komárom-Esztergom megyei Kézilabda Szövetség
által rendezett tornán vett
részt a Dorogi ESE U12 "B"
lány csapata. A csoportmeccseken sajnos nagyon
álmosan, pontatlanul játszott a csapat. A védekezés
jól ment, de a támadásokban nem remekeltek a lányok. Kimaradtak a ziccerek, a büntetők. A Bábolna
csapata
ellen
még így is nagyarányú győzelmet arattak, de a
Tatabánya ellen
ez a teljesítmény
csak a döntetlenhez volt elég. Így
a jobb gólkülönbséggel ők jutottak
be a döntőbe.
Dorogi ESE - Bábolna 21:1
(12:0).
Dorogi ESE - Tatabánya
11:11 ( 5:6).
A bronzéremért az egri Eszterházy SC csapatával játszottunk. Mintha kicserélték volna a dorogi lányokat.

Keményen védekeztek, lendületesen támadtak. Mindenki küzdött, hajtott. Kapusaink teljesítménye is
jelentősen feljavult. Megérdemelt győzelmet arattunk,
gyönyörű játékkal.
Dorogi ESE - Eszterházy SC
25:11 (16:5).
Nagyon büszke vagyok a
gyerekekre, mindenkinek
gratulálok a fényesen csillogó bronzéremhez.

A csapat tagjai: Bódi Abigél,
Brosch Bettina, Farkas Réka,
Földes Réka, Kontár Boglárka, Sátek Hilária, Tatár Enna, Tillich Tamara, Tóth
Miriam.
Pinczés Tímea

Úszóverseny
November 13-án rendezték
meg a körzeti nem igazolt
úszók versenyét a dorogi
uszodában, ahol iskolánk
több tanulója is rajtkőre
állt. Voltak, akik mind a
három úszásnemben begyűjtötték a három aranyat. Gratulálunk nekik és
az összes éremszerzőnek.
További sikereket kívánunk
a megyei döntőre is.
50 gyors I. korcsoport - fiú
1. Kreitner Brúnó 4.c
100 gyors
III. korcsoport "B" - fiú
1. Nyilas Bálint 6.a
III. korcsoport "B" - lány
1. Szabó Anna 6.b
IV. korcsoport "B" - fiú
1. Szabó Csaba 7.b
50 hátúszás

I. korcsoport - lány
1. Kőrösi Kata 1.a
100 m hátúszás
III. korcsoport "B" - fiú
1. Nyilas Bálint 6.a
3. Nagy Ákos 6.a
III. korcsoport "B" - lány
1. Szabó Anna 6.b
IV. korcsoport "B" - fiú
1. Szabó Csaba 7.b
50 mell úszás
I. korcsoport - lány
1. Kőrösi Kata 1.a
100 m mell
III. korcsoport "B" - fiú
1. Nyilas Bálint 6.a
3. Szép Ákos 6.a
III. korcsoport "B" - lány
1. Szabó Anna 6.b
IV. korcsoport "B" - fiú
1. Szabó Csaba 7.b
Jánosi Csaba

