
Fenntarthatósági témahét 

Pedagógiai gyakorlatunkban 
többéves múltra tekint visz-
sza a projekt alapon szerve-
ződő tanítási módszer. A 
gyerekek már az óvodai ne-
velés során is megtapasztal-
ják a különböző témák men-
tén szerveződő játékos ta-
nulást. Az iskolák esetében 
is egyre általánosabbá válik, 
ma már országos szinten is 
hirdetnek ilyen tematizált 
programokat.  

Az Eötvösben idén a fenn-
tarthatóság köré építettük a 
tanórákat, egyéb kiegészítő 
eseményeket. Nevelőink 
minden osztállyal minimum 
egy tanítási órában igyekez-
tek a tantárgyakhoz kapcsol-
ható feladatokat összeállíta-
ni, illetve a környezetünk 

megóvásához illeszthető 
ismereteket feldolgozni. Az 
előre átgondolt és megter-
vezett foglalkozások jól szol-
gálták az ismeretátadást, 
képesek voltak felkelteni a 
tanulók érdeklődését. A sok 
elgondolkodtató információ, 
feladat hathatós segítséget 
jelentett a környezettudatos 
viselkedés, szemléletmód 
formálásában. A résztémák 
közül kiemelést érdemel a 

víz, a levegő, a 
mozgás, a közleke-
dés, illetve a hulla-
dék, melyek min-
den korosztály és 
minden tudo-
mányterület ese-
tében jól értel-
mezhetők, életkori 
sajátosságoknak 
megfelelően fel-

dolgozhatók. Készültek rejt-
vények, feladatsorok, vizsgá-
latok, kísérletek, újrahaszno-
sított alapanyagból játékok, 
volt séta és futás élettani 
hatások elemzésével. Na-
gyon hasznosnak ítéljük a 
TeSzedd mozgalomhoz való 
csatlakozásunkat, melynek 

koordinációjában Kondor 
Anett nagy szerepet vállalt. 
A szemétszedés még telje-
sebbé tette ennek a hétnek 
a programját.  

Igazán kerek úgy lett a pro-
jekt, hogy a hétvégén még a 
szülők is csatlakoztak isko-
lánk környezetének szebbé 
tételéhez. Udvari takarítás, 
játékok festése, javítása volt 
a vállalt feladat, melyért 
ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki. Talán ez a hét is 
okot ad arra, hogy kicsivel 
optimistábban tekintsünk a 
jövő elé! 
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Sikereink Tatán 

Színházban jártunk 

A tatai Talentum művészeti 
iskola ebben a tanévben is 
meghirdette Közép-
Dunántúli Regionális Képző-
művészeti Pályázatát. Az idei 
megmérettetésre a téma a 
föld és az ég közötti kapcso-
lat ábrázolása, akármilyen 
eszközzel, módon. Alkotókö-
rünk ebben az évben is ké-
szült a pályázatra. Örömmel 
vettük a hírt, hogy a bekül-
dött képeink közül többet is 
díjazásra érdemesnek tartott 
a szakmai zsűri.  

2018. decemberében meghí-
vást kaptunk Tatára, a rajz-
pályázat eredményhirdeté-
sére, díjátadójára. Sok kor-
osztályt díjaztak az alsósok-
tól a gimnazistákig. A díját-
adó megnyitása előtt az isko-
la artistaképző szakának 
tanulói egy akrobatikus be-
mutatóval kedveskedtek 
nekünk.  
Nagy örömünkre a követke-
ző nagyszerű helyezéseket 
érték el iskolánk tanulói: 
1. hely: Fekete Dóra  

(5. osztályos korcsoport)  
Különdíj: Németh Hanna  
(5. osztályos korcsoport) 
1. hely: Szabó Anna  
(6. osztályos korcsoport) 
1. hely: Bartus Kinga  
(8. osztályos korcsoport) 
Azt gondolom, hogy minden-
ki nagyon szép eredményt 
ért el. Gratulálok a díja-
zottaknak és a résztvevők-
nek egyaránt! Köszönjük 
Péter bácsinak a felkészítést! 

Színre léptünk a katica farsangján 

A farsang időszakában került 
megrendezésre  az utolsó 
játékos, ismerkedős délután 
azoknak a nagycsoportos 
óvodásoknak és szüle-
iknek, akik az iskolánk 
iránt érdeklődnek.  
Öröm volt látni a ren-
geteg mosolygó szem-
párt szüleikkel együtt, 
akik a helyi és a kör-
nyékbeli óvodákból 
érkeztek hozzánk. 
Megtudtuk, hogy kati-
ca a barátaival együtt 
hogyan készült a far-
sangra, majd ezután elkészí-
tettük a saját katicabábun-
kat. A 4.c osztályos tanulók 
meglepetés ajándékkal ké-
szültek, katica álarcot aján-
dékoztak a leendő kisiskolá-
soknak.  
Ha már farsang és katicaál-

arc, maszkabállal folytató-
dott a délután, kicsik és na-
gyok egyaránt táncra perdül-
tünk. Búcsúzóul úgy váltunk 

el egymástól, hogy a gyere-
kek sorra kérdezték, mikor 
jöhetnek legközelebb. Re-
méljük, sok ismerős arccal 
fogunk találkozni a követke-
ző tanévben. 
 

Horváth Magdolna 

Január 28-án Budapestre 
látogattunk a Magyar Szín-
házba. Ebben a tanévben is 
több könyvet elolvastunk 
közösen. Megbeszéltük Ibo-
lya nénivel, hogy amint le-
het, színházi változatban is 

megtekintjük egyiket. A vá-
lasztás a Harisnyás Pippire 
esett Csatlakozott hozzánk a 
3.a osztály is, együtt izgul-
tunk az előadás kezdetéig. 
Soltész Bözse Jászai Mari 

díjas művésznő remekül 
alakította a főszerepet. Pip-
pit bolondos, szertelen, de 
mélyérzésű kislánynak is-
mertük meg. Nagyokat ne-
vettünk merész ötletein és 
szókimondó tulajdonságán. 
Iskolába nem akart járni, de 
az élet nagy kihívásaival bát-
ran szembenézett. Minden-
kivel összebarátkozott és 
segítőkész volt. Nemcsak a 
rendőrökkel, de még a betö-
rőkkel is megbirkózott. Ma-
ga mellé állította a gyám-
ügyest, végül pedig a tanító 
nénit is. A kislány személyi-
ségében sokan magunkra 
ismerhettünk, megtanul-
hattuk azt is, hogyan vágjuk 
ki magunkat a nehezebb 
élethelyzetekben.  

4.a osztály  
és a tanító nénik  

Bartus Kinga 8.b 
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Mielőtt még zárnak a kori-
pályák, béreltünk egyet egy 
órára és elvittük a 3.b-
seket. Összeszedtük a láb-
ravalót és a szülők segítség-
ével kocsikkal Tátra utaz-
tunk egy meleg délután. 
Hát, azt látni kellett volna, 
hogy szereltük magunkra a 
korcsolyákat… Aztán 10 
perc múlva már keringtünk 
a pályán. Azok, akiknek a 
lábán még sosem volt ilyen! 
Néhányan félelmüket le-

küzdve, nagy akarattal gya-
koroltak, estek-keltek kitar-
tóan, mások száguldva ro-
hantak. Piruettet, tripla 
Axelt még nem tudunk, de 
a sok kipirosodott, mosoly-
gós arc, a kedves felsegíté-
se a földön fekvőknek, a 
kéznyújtások a lassabban 
haladóknak ennél sokkal 
többet jelentett nekünk. 
Büszke vagyok rátok! 
 

Utolsó pillanatban 

Eötvös bál 2019 

Február 9-én rendezték idén 
iskolánkban a hagyományos 
szülők-nevelők jótékonysági 
bálját. A mulatságra több, 
mint 210 fő érkezett. A nyitó 

táncot a nyolcadik osztályos 
tanulók adták, ami ebben az 
évben is nagyon látványos 
volt. Köszönet érte Szencziné 
Szilárd Gabi néninek! 
A tánc után finom vacsorát 
fogyaszthattunk el, amelyet 
iskolánk konyháján készí-

tettek. Miután megüresedtek 
a tálak, kezdődhetett a mu-
latság. A talpalávalót az Aré-
na Band szolgáltatta. Szom-
junkat a tánc közben a büfé-

ben olthattuk, mely-
nek bevétele iskolánk 
tanulóinak javát szol-
gálja majd. 
Éjfélkor a tombolahú-
záson nagyon sok ért-
ékes nyereményt sor-
soltak ki. A pihenő 
után folytatódhatott a 

hajnalig tartó mulatság, ahol 
mindenki nagyon jól érezte 
magát. 
Köszönjük szépen a segítsé-

get Rajos Szilviának, valamint 

a Szülői Munkaközösségnek! 

Mihalovits Gáborné 

Ady Endre halálának 100. 
évfordulója alkalmából a 8. 
évfolyamos tanulók rend-
hagyó irodalomórán vettek 
részt február 14-én. Dr. 
Bartalos József tartott vég-
zős tanulóinknak előadást 
képeslapgyűjteménye alap-
ján, kiemelve Ady életének 
egyes eseményeit, epizód-
jait. Az előadás során a 
tanulók meghallgatták a 
költő néhány megzenésí-
tett versét is. Az Ady életé-
hez köthető, városrészeket, 
tereket, épületeket ábrázo-
ló képeslapokon keresztül 
diákjaink nemcsak az iroda-
lomórán tanult ismeretei-
ket bővíthették, hanem a 
19-20. század fordulójának 
világába is betekintést 

nyertek. A költő életútján 
keresztül helytörténeti ér-
dekességeket is megtud-
hattunk. Köszönjük az elő-
adónak a színes, érdekes 
órát! 
 

„Ady 100” –  
rendhagyó irodalomóra 

Kornokovics Attila 

Tappancsos Gabi néni 

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. ismét országos gyermek-
rajzpályázatot hirdetett. A 
társaság ezúttal is olyan raj-
zokat vár az általános iskolá-
soktól, amelyek témája az 
utakhoz kapcsolódik. Pályá-
zatra közel 4000 pályamű 
érkezett, a rengeteg színvo-
nalas, sokféle stílusban ké-

szült alkotás a zsűrinek nehéz 
feladatot adott. Örömmel 
vettük, hogy az Eötvös Alko-
tókör két ifjú alkotója is díja-
zott lett. Fekete Dóra az 5-6-
os korcsoportban, Bartus 
Kinga 7-8-os korcsoportban 
nyert oklevelet és ajándék-
utalványt. Gratulálunk az 
alkotóknak! 

Országos rajzpályázaton nyertünk 

(kOpE) 
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2019. február 15. alsós far-
sangi bál. Gyülekeznek a 
jelmezesek. Lássuk a csopor-
tokat! Zene-bona-tánc. Nagy 
tömeg. Alig győztük kivárni, 
míg az Eötvös könyvtárra 
került a sor. Micsoda? 
Könyvtár egy farsangi bá-
lon? Igen, a 3.b osztály en-
nek öltözött be. Olyan köny-
veket kölcsönöztek a gyere-
kek az iskolai könyvtárból, 
aminek elő– és hátlapját, 
gerincét le tudják rajzolni 
nagy kartonokra, amit a 

testükre erősí-
tettek. A lapo-
kat legyezőhaj-
togatással a 
könyvhöz il-
lesztették. 
Nem kis nehéz-
ség árán mére-
tet vettek, 
hogy minden-
kire ráférjen, 
és felöltötték jelmezeiket. 
Sajnos, volt, aki nem szere-
tett volna könyv lenni, mégis 
részt vett a bevonuláson. Ők 

tájékoztattak nagy tábláikon 
a könyvtár részeiről: isme-
retterjesztő, mesekönyvek, 
ifjúsági regények, kéziköny-
vek… (Anna néni örömére—
ez itt a reklám helye: 
„Olvass minden nap!”). Nem 
maradt el a siker! Sok gratu-
láció mellett finom torta volt 
a nyeremény. És persze az 
elmaradhatatlan pattogatott 
kukorica a sok-sok szorgalo-
mért és munkáért minden 
egyes 3.b-s tanítványom-
nak! 

 

Könyvismertető farsang idején Zrínyi-napok 

Idén is részt vettünk a Ka-
zinczyról elnevezett „Szép 
Magyar Beszéd” versenyen. 
Az esztergomi területi fordu-
ló az Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Gimnáziumban került 
megrendezésre 2019. febru-
ár 19-én.  Az előző évekhez 

hasonlóan a verseny két 19-
20. századi esszé- vagy ta-
nulmányrészlet felolvasásá-
ból állt. A résztvevők a sza-
badon választható szöveggel 
érkeztek a helyszínre, majd 
ennek felolvasása után a 
még ismeretlen, „kötelező” 
szöveget tolmácsolták a 
zsűri és a közönség felé. Az 
értékelés során fontos 
szempont volt a megfelelő 
szövegválasztás, a pontos, 
érthető, szöveghű felolva-
sás, a helyes tagolás, hang-
súlyozás, beszédtempó és a 
megjelenés.  
Iskolánkat Kovács Edvin 5. a, 
és Farkas Réka 7. b osztályos 
tanuló képviselte. Edvin az  
5-6. osztályos korcsoport-
ban I. helyezést ért el. Gra-
tulálunk! 
 

2019. február 17-én az esz-
tergomi Művelődési Házban 
a Musical Akadémia Ope-
rettcia című előadását tekin-
tette meg a közönség. Isko-
lánk két tanulója, Farkas 
Réka (7.b) és Rákosi Sámuel 
(4.c) is szerepelt a színészpa-
lánták között. 
A történet Operettcián túl 
játszódik, ahol a nagymama 
az unokáit egy zenés csoda-
utazásba repíti el. Nagyma-
májuk elmeséli régmúlt, igaz 
és szívmelengető története-
it. Rengeteg titokra derül 

fény, amit a gyerekek sosem 
halottak még szerető nagyi-
jukról. A darabot Maronka 
Csilla írta és Petróczi Gábor 
rendezte. A közönség taps-
sal jutalmazta a színvonalas 
előadást. Gratulálunk a sze-
replőknek! 

„Szép Magyar Beszéd” verseny Operettcia 

Kornokovics Attila 

Tappancsos Gabi néni 

Schieszler Anna 

Szabó Csaba 7.b 

Február 21-én részt vettünk 
a Zrínyi-napok vetélkedőjén, 
amelynek témája az iskolák 
névadóival (Eötvös József, 
Petőfi Sándor, Zrínyi Ilona) 
volt kapcsolatos.  
Nagyon szorgalmasan, sokat 
készültünk a versenyre. A 
megmérettetés napjára elké-
szült a szurkolói zászlónk és 
az indulónk is. Az iskolák 
csapatait minden felsős évfo-
lyamból két-két fő alkotta, 
így mindhárom iskola 8 fős 
csapattal szállt versenybe. A 
közös vetélkedőt felvonulás-
sal kezdtük, ahol elmondtuk 
indulóinkat. Számos érdekes 
feladat volt Eötvössel kap-
csolatban, melyek nemcsak a 
tudásunkat, hanem ötletes-
ségünket, kreativitásunkat is 
próbára tették.  
A versenyen 3. helyezést 
értünk el. Nagyon jól éreztük 
magunkat! 
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„ Szent Gergely doktornak, 
Híres tanítónknak 

Az ő napján 
Régi szokás szerint 

Menjünk Isten szerint 
Iskolába…” 

A gergelyjárás az iskolás 
gyermekek köszöntő, ado-
mánygyűjtő játéka. 
A szereplők a katonai tobor-
zás mintájára különféle ran-
got viseltek. Ünnepélyes 
öltözetük jellemző darabjai 
voltak a papírból készült 
csúcsos süveg, kosár, nyárs, 
stb. A versek tartalmukkal 
bemutatták az 
iskolai életet, a 
tanult ismere-
tekről számot 
adtak, iskolába 
hívogattak. (Az 
őszi tanévkez-
dés csak az 
1860-as évektől 
vált általánossá.) 
Március közepén, mi 3.c 
osztályosok is így tettünk. 
Elmentünk a Richter óvodá-
ba „iskolába csalogatni” a 
gyerekeket. Szenczi Gabi 
néni alapos felkészítése után 
a lányok kékfestő ruhába 

bújtak, kötényt és kendőt 
kötöttek, a fiúk kalapot 
nyomtak a fejükbe, és szere-
pek szerint jelmezt öl-
töttünk. Persze a kosár, 
süveg és a nyárs sem maradt 
el. Így indultunk el az óvodá-
ba, ahol már nagyon vártak 
minket. A kicsik szájtátva 
figyelték a műsorunkat. 
Adományként almákat kap-
tunk. Műsorunk végén isko-
lás és óvodás együtt táncolt. 
Mindannyian jól éreztük 
magunkat! Reméljük, hogy 
„toborzásunk” sikeres volt! 

„Jertek el hát velünk, 
Mert értetek jöttünk 

Jó gyermekek! 
Menjünk iskolába, 
Istennek házába 

Tanulásra!” 

Idén az 5. évfolyam közösen 
adta elő a március 15-i ünne-
pi műsort. A három osztály 
nagyon sokat próbált együtt 
erre az előadásra. Mindenki-
nek volt valamilyen szerepe 
a műsorban: énekeltünk, 

táncoltunk, szöveget és ver-
seket is mondtunk. Különbö-
ző jeleneteket is előadtunk, 
például egy csatajelenetet. A 
műsor végén három sorba 
rendeződve piros, fehér és 
zöld szalvétákat is len-

gettünk. Gabi néni egy új 
dalt, a Kiss Kata zenekar Ma-
gyar vagyok című dalát is 
megtanította nekünk, melyet 
a műsor elején az egész isko-
la együtt énekelt. Úgy gon-
doljuk, hogy jól sikerült az 

előadásunk, mi nagyon él-
veztük a felkészülést. 

A dorogi Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtárban került megren-
dezésre a British Royal Fa-
mily-ről szóló angolverseny. 
Izgatottan vártuk a vetélke-
dőt. A 3.c osztályból 9 tanu-
ló vett részt ezen a megmé-
rettetésen. Miután mindenki 
megérkezett, négy fős csa-
patokat alakítottunk ki úgy, 
hogy mindenki húzott egy 
színes lapot, és az azonos 
színek kerültek egy csoport-
ba. Csodák csodájára pont 
úgy alakultak a csoportok, 
hogy két zrínyis és két eöt-
vösös tanuló került egymás 
mellé. Ezután leültünk az 
asztalokhoz, és kezdetét 

vette a verseny. Nyolc fel-
adatlapot kaptunk, melyek 
közül az utolsó kettőt csak 
akkor kellett kitöltenünk, ha 
volt rá időnk. 45 perc állt 
rendelkezésünkre. A kérdé-
sek sok fejtörést okoztak 
nekünk, de sikeresen megol-
dottuk őket. Minden részt-
vevő oklevelet és ajándékot 
kapott. Hazafelé döbben-
tünk rá, milyen felejthetet-
len élményt jelentett szá-
munkra ez a verseny. Jól 
éreztük magunkat, jövőre is 
szeretnénk menni. 
 

Március 15. 

Németh Gréta Dorina  
Felföldi Jázmin 3.c 

Gergelyjárás 

Bódi Abigél,  
Pálfi-Lánchidi Hanna,  

Tillich Tamara 5.c 

British Royal Family 

3.c osztályosok 
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Szavalóverseny 
3-4. évfolyam 
2.hely: Árkosi Viktória 3.c 
3.hely: Fizel Bendegúz 4.c 

Szépolvasás 
2. évfolyam 
3. hely: Haracska Emma 2.c 
3. évfolyam 
1.hely: Kollár Emma 3.c 
3.hely: Tóth Sára 3.a 

4.évfolyam 
1.hely: Limpár Sebestyén 4.c 
2.hely: Orosz Katalin 4.c 

Műveltségi vetélkedő 
3-4. évfolyam 
5.hely: Sirályok: Kosztolányi 
Áron, Török Zsombor 4.c, 

Mihalovits Timon 3.c, Már-
ton Csanád 3.a 
6.hely: Kolibrik: Felföldi Jáz-
min, Balogh Emma 3.c, Nagy 
Áron Domonkos 4.a, Szedő 
Dániel Patrik 

Rajzverseny 
1-2. évfolyam 
1.hely: Fincza Seila Szofi 1.c 
3.hely: Bakos Laura 2.c 
3-4. évfolyam  

2. hely: Galambos Levente 
4.b 

Négyet egy sorba! 
1.hely: Vágvölgyi Vazul 2.c 
 

Könyvtári-irodalmi  
vetélkedő 

3.hely: Kovács Edvin 5.a, Illés 
Vanda 6.b, Czuczor Dominik 
7.a, Fehér Orsolya 8.b 

 Történelemverseny 
2.hely: Gábri Ádám, Juhász 
Gergő, Lévai Levente, Szil-
ágyi Dániel 7.a 
Komplex természetismereti 

vetélkedő 
1.hely: Berecz Balázs 7.b, 
Harmat Sára 7.a, Limpár 
Csenge 8.c 

2.hely: Ladányi Csongor 7.a, 
Jáki Bence 7.c, Horváth Gá-
bor 8.a 

Matematikaverseny 
5. évfolyam 
2.hely: Bíró Dávid, Győri Má-
té, Horváth Márton, Pápai 
Dániel, 5.c 

6. évfolyam 
2.hely: Brosch Bettina, Hart-
mann Petra, Szabó Anna, 
6.b, Nagy Dániel 6.c 

Petőfi-napok  

A Dorogi Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű és Sportisko-
lai Általános Iskola Művésze-
ti Munkaközössége idén im-
már nyolcadik alkalommal 
szervezte meg a három isko-
la rajzszakköreinek közös 
kiállítását. Az eddigi kiállítá-
sok minősége is igazolja, 
hogy érdemes minden évben 
megszerveznünk a bemutat-
kozást, melynek színvonalát 
most már harmadik évben 
emeli a helyszín, a felújított 
Gáthy Zoltán Könyvtár eme-
leti galériája. Köszönet a 
kiállítás megnyitásáért Szabó 
Berghauer Zoltánnak, a 
könyvtár igazgatójának, és a 
Cantilena kórusnak, valamint 
vezetőjének, Kovácsné Fódi 
Krisztinának. 
Különleges helyzetben van 
Dorog, hiszen mindhárom 
iskolájában olyan rajztanár 

irányítja a munkát, aki maga 
is kiállító, alkotó művész. 
Talán ennek is köszönhető 
Dorog országosan is ismert 
és elismert művészeti élete, 

melyet az itteni alkotókörök-
ből, iskolai rajzszakkörökből 
kikerült, elkerült alkotómű-
vészek sok-sok generációja 
öregbített, illetve a három 
rajzszakkör különböző pályá-

zatokról évente elhozott 
díjainak mennyisége is iga-
zol. Mert ezek a szakkörök 
rendkívül sikeresek, és rend-
kívül népszerűek a tanulók 

körében. Köszönthető ez a 
szakkörvezetők elhivatottsá-
gán, és szakértelmén túl a 
technikák változatosságnak 
is, amelyek magával ragadják 
az alkotókörösök fantáziáját. 

A munkák témában is rend-
kívül szerteágazóak.  
A rendezésnél ismét a bőség 
zavarával küzdöttünk. Két, 
sőt három kiállításra való 
anyag is összegyűlt, válogat-
ni kellett. A válogatás ered-
ményeként egy rendkívül 
színes, gazdag kiállítást sike-
rült megvalósítanunk. A ké-
pek jelentős része különböző 
pályázatok díjazott munkái, 
még ha nem is teljes a kép, 
hiszen nem minden pályázat-
ról érkeznek vissza a beadott 
alkotások. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy ismét megmu-
tathatjuk Dorog kiállítás-
látogató közönségének tevé-
kenységünket és ismét sike-
rült egy nagyon magas szín-
vonalú kiállítással bemutat-
koznunk. 

 

Egy kiállítás margójára 

(kOpE) 



 

Oldal  7 Csengőszó 

Mesebeli kincskeresés 

Móra Ferenc 100 éve, 1918-
ban írta meg legolvasottabb 

könyvét, a Kincskereső kis-
ködmönt. Számtalan verse, 
meséje és regénye mindmáig 
örömet szerez kicsinek és 
nagynak egyaránt. A buda-
pesti Deák Ferenc Könyvtár 
ennek apropóján hirdette 
meg nemzetközi rajzpályáza-
tát. Az Eötvös Alkotókör tag-
jai nagy lelkesedéssel, kedv-
vel kezdték el a pályázatra 
való felkészülést. Az érdeklő-
désüket felkeltette a téma, 
így kiváló alkotások szü-
lettek. 
A feladat: alkosd újra Móra 
Ferenc műveinek szereplőit - 

rajzold meg kedvenceidet! 
A munkákat tetszőleges mé-
retben, technikával lehetett 
elkészíteni, és elektronikus 
formában kellett beküldeni. 
Nagy örömünkre szolgált, 
hogy több tanulónk is érté-
kes díjat nyert a rangos meg-
mérettetésen,, kivívva a zsűri 
elismerését. 
Díjazottaink: 
1. helyezett 7-8. osztályos 
kategória: Limpár Csenge 
2. helyezett 5-6. osztályos 
kategória: Kesselyák Zília: 
2. helyezett: 7-8. osztályos 
kategória: Bartus Kinga 

Gratulálunk a nyerteseknek! 

(kOpE) 

A Dorogi Ipartestület 2019. 
március 24-én kézműves 
kiállítást szervezett. A kiállí-
tást követő három napon, 
pályaválasztási előadássoro-
zatot is tartottak a József 
Attila Művelődési Házban. 
Ennek kapcsán, rajzversenyt 
hirdettek „Hogy látom én a 
szakmákat” címmel. 
Iskolánk alsós tanulói közül 
53-an készítettek erre az 
alkalomra szebbnél szebb 

munkákat. A zsűrinek nem 
lehetett könnyű dolga! 
3. helyezést ért el Németh 
Gréta Dorina 3.c osztályos 
tanulónk. 
Különdíjban három tanulónk 
részesült: Dudás Ádám 2.a, 
Szegedi Szabolcs Levente 3.a 
és Csonka Bítia 4.a osztályo-
sok.  
Gratulálunk nekik! 
 

Pályaválasztási előadások 

1.c osztályosok 

2019. március 23-án a Pesti 
Magyar Színházba láto-
gattunk. Szabó Magda Tün-
dér Lala című mesejátékát 
néztük meg. A színház tele 

volt velünk egykorú gyerme-
kekkel, de az előadás alatt 
mindenki csendben, érdek-
lődve figyelte az eseménye-
ket.  
Lala a Csodafügefa ajándéka 
volt. Írisz királynő, Tündéror-
szág uralkodója boldogan, 
szeretetben nevelte nyugha-
tatlan kisfiát, aki sok-sok 
csínyt követett el. A főtün-
dérek igyekeztek segíteni a 
nevelésben, csak a fővarázs-
ló, Aterpater nézte rossz 
szemmel Lala rakoncátlansá-
gait. Aterpater minden ere-
jét bevetette, hogy eltávolít-
sa Lalát Tündérországból. 
Száműzte barátját, a kis 
Gigit, az igazmondó egyszar-

vút, Amalfi kapitányt, akit 
Írisz királyné szeretett. Lalá-
nak sajnos ember szíve volt, 
ezért haragudott rá a varázs-
ló. A tündérfi, hogy anyját 

megvédje Ater-
pater ármányko-
dásával szem-
ben, elmegy a 
Végevan tavá-
hoz, hogy meg-
fürödjön benne, 
és teljesen em-
ber legyen. Út-
közben találko-

zik Simonnal, a sassal, aki 
gondjaiba veszi Lalát. Meg-
találják a kis Gigit és Amalfi 
kapitányt is hazaviszik. Tün-
dérországban nagy zűrzavar 
fogadja őket, de a mese vé-
gére minden jóra fordult. 
Az előadás után egy dráma-
pedagógiai órán vettünk 
részt. A foglalkozást irányító 
bácsival jókat mókáztunk. 
Irányításával mi is emberszí-
vű tündérekké váltunk. Kü-
lönlegessége volt a foglalko-
zásnak, hogy Írisz is beült 
közénk játszani.  
Estére nagyon elfáradtunk, 
de ez egy csodálatos délután 
volt számunkra, amit soha 
nem felejtünk. 

Színházban jártunk Kézműves kiállítás 

2019. március 25-27 között a 
Dorogi Ipartestület megren-
dezte a művelődési házban a 
pályaválasztási napokat. A 
diákok választhattak, hogy 
melyik napon szeretnének 
részt venni. Az előadás körül-
belül 2-3 órán át tartott. A 
videók bemutatták a szak-

mák előnyeit, hátrányait. 
Hasznosak ezek a rendezvé-
nyek, sok diáknak segítenek 
a pályaválasztásban. Örü-
lünk, hogy részt vehettünk az 
előadásokon. 

Mikus Dalma 
Mikus Noémi 7.b 

Bernát Erik 7.a 

Hamál Andrea 
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2019. február 1-3. között 
rendezték meg a Futsal Di-
ákolimpia Országos Döntőjét 
Debrecenben. Az ország 
csaknem 800 csapatából a 
legjobb húsz — köztük isko-
lánk IV. korcsoportos csapa-
ta — mérte össze tudását. 
Az első két meccsen szép 
játékkal, több kihagyott 
helyzettel, magabiztosan 
győzött a csapat, a további-
akban érett játékkal, kiváló 
védekezéssel, koncentrált 
kapus teljesítménnyel meg-
érdemelt győzelmet arattak 
a fiúk. Ezzel a kiváló ered-
ménnyel csoportelsők lettek. 

Vasárnap az 1-8 helyért 
játszhattak diákjaink. Sajnos 

az Eger és a Debrecen ellen 
elveszítették a meccset, így 

a 7. helyért játszottak a Győr 
ellen. Végig vezetve, győze-
lemmel zárták az országos 
döntőt. Az ország 7. legjobb 
futsal csapata lett a Dorogi 
Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű és Sportiskolai Álta-
lános Iskola csapata. Tagok: 
Berndt Áron, Burányi Bence, 
Czvik Máté, Faragó Bálint, 
Farkas Jeromos, Gábri 
Ádám, Harmat Zsombor, 
Lácza Gábor, Pohner Zsolt, 
Selmeci Bendegúz. Testne-
velő/edző: Szabó Ferenc. 
Gratulálunk a sportolóknak a 
kiváló eredményhez!  

Futsal országos döntő Debrecenben 

Tekeverseny 

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 

Pinczés Tímea 

Minden évben egyszer eluta-
zunk a megyei iskolabajnok-
ságra azokkal, akik a tekét 
választották ötödik testneve-
lésnek, és szorgalmasan jár-
tak edzésre. Ez az egyik leg-
rangosabb verseny az isko-
láskorúaknál. Külön öröm, 
hogy idén az Eötvösből ér-
keztünk a legtöbben erre az 
eseményre.  

2019. február 1-jén megyei 
tekeversenyre mentünk Bá-
bolnára, felkészítő tanárunk-
kal Jánosi Csaba bácsival. 
Reggel 6:45 kor indultunk az 
iskolánk kisbuszával. Bábol-
nára érkezve beléptünk egy 
számunkra szokatlan négysá-
vos, szép tekepályára. Gyors 

bemelegítés után kezdődött 
is a verseny. Sokat szurkol-
tunk egymásnak! Szép ered-
ményekkel és csodás élmé-
nyekkel tértünk haza. 
Eredmények:  
Madarász Panna (5.b) 9.hely 
Gergely Leonárd (5.b) 6.hely  
Géber Kristóf (7.a) 5.hely  
Mártai Roland (7.c) (igazolt 
versenyzők között) 1.hely 
Karniczki Viktória (8.c) 6.hely  
Kesselyák Liliána (8.c) 5.hely  
Kocsis Krisztina (8.b) 2.hely  
Garami Fanni (8.b) 7.hely  
Köszönjük Csaba bácsinak a 
lehetőséget, hogy megta-
pasztalhattuk, milyen egy 
igazi tekeverseny.  
 

Kocsis Krisztina 8.b  
Kesselyák Liliána 8.c  

Jánosi Csaba 

Úszó Diákolimpia 

A diákolimpia dorogi körzeti 
döntőjén három aranyér-
met szereztem. Nagy örö-
mömre - bátyámmal és 
húgommal együtt - beju-
tottunk a megyei döntőbe. 
Itt a 100 m mellúszásban 1. 
helyezést értem el. (Csaba 
3. lett mellúszásban, 4. 
gyorsúszásban, Kata pedig 
5. lett gyorsúszásban.) Sike-

res szereplésemnek köszön-
hetően továbbjutottam a 
Győrben megrendezésre 
kerülő  országos döntőbe. 
Éreztem, hogy nagyon jó 
formában vagyok. Ez a ver-
seny során be is igazoló-
dott, hiszen egyéni csúccsal 
10. lettem. 

Szabó Anna 6.b 


