
 

mesélt, és volt, aki verset 

mondott. Nagyon jó kezde-

ményezésnek bizonyult ez az 

esemény. Várjuk, hogy jövő-

re is színvonalas, szórakozta-

tó műsorszámokkal kápráz-

tassanak el minket a tehetsé-

ges gyerekek. Reméljük, 

hogy esetleg innen kerül ki 

majd a jövő csillaga. 

délelőttön. Néhányan bű-

vészmutatványokkal szóra-

koztatták a közönséget, má-

sok hangszeren játszottak. 

Hallottunk furulyát, fuvolát, 

zongorát, kürtöt, trombitát, 

hegedűt, harmonikát. Má-

sok énekeltek, megmutatták 

azt a „hangszert”, ami a 

torkukban van elrejtve. Tán-

cos lábú lányok is felléptek, 

de volt, aki vicces történetet 

Tehetségek az Eötvösben 

2019. június  

A tartalomból: 

Költészetnapi  
szavalóverseny 

2 

Irodalmi pályázat 2 

Wendlingeni  
diákok látogatása  

3 

Bábszínházban 
jártunk 

4 

Német projektnap 
a gimnáziumban 

4 

Ópusztaszeri  
kirándulás 

5 

Nyelvi tábor 6 

Eötvös-napok 
2019 

7 

Ballag már a 8.a 
osztály 

8 

Búcsúzik a 8.b  
osztály 

9 

A 8.c búcsúzik az 
Eötvös-iskolától 

10 

Kézilabda  
Diákolimpia 

11 

Dobd a kosárba! 12 

XXIII.  évfolyam 4. szám  

Néhány évvel ezelőtt az Eöt-

vös-napok keretén belül az 

alsó tagozatos diákok mu-

tatták meg, miben tehetsége-

sek. Az idén egy új kezdemé-

nyezésre az egész iskolára 

kiterjesztettük a tehetséges 

tanulók bemutatkozását. Az 

iskola minden diákját meg-

mozgatta az esemény. Voltak, 

akik fellépőként, voltak, akik 

nézőként vettek részt ezen a Szencziné Szilárd Gabriella 

Tehetségcsoportosok a Csodák Palotájában 

2019. május 2-án a tehetség-
csoportosokkal Budapestre, a 
Csodák Palotájába, Magyar-
ország első interaktív tudo-
mányos kiállítására láto-
gattunk. Izgatottan vártuk, 
milyen meglepetések várnak 
ránk. Először egy olyan te-
rembe léptünk be, ahol sok 
érdekes és furcsa találmány 
volt, melyek közül sokat ki is 
próbálhattunk. Nekünk na-
gyon tetszett például a mó-
kuskerékkel működő zene-
gép. Továbbmentünk az űr-
szobába, ahol nyolc feladatot 
kellett teljesíteni, többek 
között segíteni kellett bajba 

Nagy Áron Domonkos 
Babocsai Dominik 4.a 

jutott társainkon. Ezután 
felmentünk az emeletre, 
ahol rengeteg játék várt ben-
nünket (billiárd, foci stb.). 
Nagyon sok szép élménnyel 
tértünk haza. 

Köszönjük tanárainknak, 
hogy megszervezték ezt a 
kirándulást! 
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A német szavalóverseny 
néhányunknak új dolog volt, 
de izgatottan álltunk neki a 
német versek megtanulásá-
nak. 
Először a kötelező verseket 
kellett megtanulni, amit 
mindenki évfolyamonként 
kapott meg. Mi, hetedikesek 
Friedel Hoffbauer „Tele-
fonieren” című versével ba-
rátkoztunk. Ezt a verset él-
vezet volt tanulni, tele volt 
rímekkel. Hamar a fejünkbe 
szökött a kedves kis vers, 
ami után jöhetett a szaba-
don választott is. Ez minden-
kinek nehezebben ment, de 
megbirkóztunk a feladattal. 
A verseny napján elindul-
tunk a tájházba. Mindenki 
nagyon izgult, de a kedves 
fogadtatás és a sok finomság 
feledtette ezt velünk. Miu-

tán elmondtuk verseinket, 
felszabadultabb lett a han-
gulat, a lányok egyből el is 
kezdtek fotózkodni. Ennek 
csak a zsűri tagjai vetettek 
véget az eredményhirdetés-
sel. Mindenki remek ered-
ményt ért el, jutalmat is 
kaptunk. 
3-4. osztályosok: 
1.hely Boruzs Danuta (4.b) 
3.hely Szabatin Sára (4.b) 
5-6. osztályosok 
1.hely Pödör Debóra (6.c) 
2.hely Molnár Katrin (5.b) 
3.hely Tatár Enna (5.b) 
7-8. osztályosok 
2.hely Németh Krisztina (7.c) 
3.hely Hegedűs Eszter (7.c) 
Nagyon élveztük a versenyt, 
már alig várjuk a következőt! 

2019. április 11-én a Gáthy 
Zoltán Városi Könyvtárban 
került sor a DOKI Magyar 
Munkaközössége által meg-
hirdetett irodalmi pályázat 
eredményhirdetésére, aho-
vá a legjobb pályaművek 
szerzői kaptak meghívást. A 
munkaközösség vezetője, 
Takács Edit fogadott ben-
nünket. 
Az 5-6. osztályosok meséket 
írtak, míg a 7-8. osztályosok 

novellákat. A versírásban 
mindkét korosztály képvise-
lői egyaránt jeleskedtek. 
Először felolvastuk saját 
műveinket. Aki nem akart 
szerepelni, annak a művét 
Ditte néni olvasta fel.  
Az én mesém címe: Erős 
Pista. Ha szívesen elolvasná-
tok, lapozzatok a következő 
oldalra! 

Hegedűs Eszter  
Németh Krisztina 7.c 

Szórádi Csenge 5.b 

Országos siker! 

A Fogyasztóvédelmi Egyesü-
letek Országos Szövetsége 
és a Gazdasági Versenyhiva-
tal által kiírt Országos Rajz-
verseny Pályázat ünnepélyes 
díjátadóját 2019. április 15-
én rendezték meg Budapes-
ten, a Kereskedelmi és Ipar-
kamara Széchenyi termé-
ben. Örömmel vettük az 
értesítést, hogy alkotókö-
rünk is érintett a díjátadó 
ünnepségen. A rangos meg-
mérettetésen a „Tisztes-
ségtelen élelmiszerreklá-
mok, ahogy én látom” kate-
góriában, 1. korcsoportban 
Kele Petra a Dorogi Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű és 

Sportiskolai Általános Iskola 
Eötvös József Tagiskolájának 
8.b osztályos tanulója 2. 
helyezést ért el. Felkészítő 
tanára: Kolonics Péter. Gra-
tulálunk Petrának! 

Német szavalóverseny Költészetnapi szavalóverseny 

A Gáthy Zoltán Városi Könyv-
tár az idei tanévben is meg-
hirdette hagyományos sza-
valóversenyét a költészet 
napja alkalmából. Iskolánk 
hat tanulója vett részt ezen 
az eseményen: Rákosi Sámu-
el (4.c), Kovács Boglárka 
(5.a), Erős Rebeka (6.b), Sza-
bó Anna (6.b), Horváth Gá-
bor (8.a), Limpár Csenge 
(8.c). 
A 3-4. osztályosoktól hús-
véttal kapcsolatos verseket 
hallottunk, míg a felsős tanu-
lók és a gimnazisták Ady 
Endre költeményeiből vá-
lasztottak. Nagyon színvona-
las előadások részesei le-

hettünk. A zsűri (Mucha Ildi-
kó, Nyizsnyánszkyné Tavaszi 
Margit, Kele Fodor Ákos) 
döntése alapján iskolánk két 
diákja is első helyezést ért el.  
5-6. osztályosok: 
1. hely Szabó Anna (6.b) 
7-8. osztályosok: 
1. hely Horváth Gábor (8.a) 
Büszkeséggel töltött el ben-
nünket, hogy a gimnazisták 
között iskolánk két egykori 
tanulóját is viszont láthattuk: 
Hódi István Erik 1., Grem-
sberger Edvin pedig 2. helye-
zést ért el ebben a kategóri-
ában. Gratulálunk! 

(kOpE) 

Schieszler Anna 

Irodalmi pályázat 
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Kerékpáros verseny 

Wendlingeni diákok látogattak  
iskolánkba  

Április első hetében 15 
wendlingeni diák érkezett 
Dorogra eötvösös, zrínyis és 
zsigmondys cserediákokhoz. 
Iskolánkba öten érkeztek. 
Találkozhattatok velük a 
folyosón, az órákon is. Az itt 
eltöltött hét során színes és 
változatos programokon 
vettünk részt velük: megnéz-

tük Esztergomot, Budapes-
tet, Tatát, Szentendrét is. A 
magyar és a német résztve-
vők is remekül érezték ma-
gukat, miközben nyelvtudá-
suk is szépen fejlődött. Jövő-
re is lesz cserediák program, 
csatlakozzatok!  

Berecz Klára 

Volt egyszer egy gazda, kinek kamrájában vetőmagok 
várták a tavaszt, hogy elvessék őket a földbe.  

Polcon sorakoztak szép kis üvegben a zöldségmagok. 
Paradicsom, édes és csípős paprika, uborka, saláta, és még 
sorolhatnám végtelenségig. Az egyik üvegben nagyon erős 
paprikamagok voltak, akik duzzadó erővel rendelkeztek. 
Folyamatos versengés volt közöttük. 
- Én vagyok a legerősebb! – mondta az egyik.  
- Nem! Én vagyok! – mondta a másik. 

Egyetlen egy maradt csendben, akit ERŐS PISTÁNAK 
hívtak. Kicsi is volt, szerény is volt. Egyik nap egerek lepték 
el a kamrát, és felborították az üvegeket, hogy a magokat 
megegyék. Volt ám riadalom. A falánk népség neki is állt a 
magoknak. 
- Mi tévők legyünk? – kérdezték a magocskák. 
- Segítsetek, erőspaprikák! – könyörögtek a többiek. 

A nagyszájú magok csendben voltak. Behúzták fülüket, 
farkukat. Már nem voltak nagylegények. A kis ERŐS PISTA 
megszólalt: 
- Rokonaim! Magocskáim! Mindenki ragadjon meg valami 
fegyvert, és támadjuk meg az egereket! Ugorjunk fel a há-
tukra, húzzuk meg a farkukat, csípjük meg őket! A gyengéb-
bek meg bújjanak el gyorsan a résekbe! 
Tanakodtak és döntésre jutottak:  
- Igazad van, Pista fiam! – mondták a bölcs tökök – Gye-
rünk, adjunk nekik! 

Erős Pista a maghadsereg élén támadást indított az 
egerek ellen. Ütötték őket, farkukat húzták, csípték, marták. 
Látva ezt a Kamratündér a segítségükre sietett.  
- ERŐS PISTA! Szerény, okos és bátor vagy! Ezért segítek 
neked! 

Csillogó aranybotjával megérintette a kicsi paprikama-
got, akinek ereje százszorosára nőtt. Kezébe acél kard ter-
mett. A magocska a kamra közepébe vetette magát, és az 
egereket elüldözték a kamrából. Volt ám nagy öröm! Min-
denki éljenezte ERŐS PISTÁT. Ő szerényen állt, enyhe mo-
sollyal az arcán, és boldogan nézte társait, akik túlélték az 
egerek támadását.  

Eljött a tavasz. A gazda megfogta a zöldségmagokat, és 
mindegyiket elültette a saját ágyásába. Erős Pista is beke-
rült a helyére. A többi társa már nem kérkedett az erejével. 
Csendben kicsíráztak, megnőttek. Tudták, hogy kis társuk 
mentette meg az életüket. 

ERŐS PISTA lett a kert legszebb növénykéje. Büszkén 
ontotta termését, és élvezte a nap melegét. 

Itt a vége, fuss el véle. 

2019. április 10-én iskolánk 
kerékpáros versenynek 
adott otthont. Ezen a prog-
ramon több iskola tanulói is 
részt vettek. A verseny 
kétfordulós volt. Egyrészt 
KRESZ tudásunkról kellett 
számot adnunk egy feladat-
lap kitöltésével, valamint 
egy biciklis ügyességi pályán 
kellett végigmennünk. A 
rossz időjárás miatt ezt a 

pályát az iskola aulájában 
kellett felállítani, ami kicsit 
megnehezítette a dolgun-
kat. Iskolánkat az alábbi 
tanulók képviselték: Fehér 
Orsolya, Meczger Sára, 
Berndt Áron, Valek Dániel, 
Mali Gyula, Bartl Amina. 
Mindenki élvezte a sok iz-
galmas feladatot. 

Fehér Orsolya 8.b 

Így írunk mi… 
Szórádi Csenge: Erős Pista 
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2019. április 30-án a dorogi 
iskolák közös kirándulásá-
nak keretében eljutottunk a 
Felvidékre. Első úticélunk a 
Bükki Nemzeti Park terüle-
tén található Ipolytarnóc 
volt, ahol részt vettünk egy 
geológiai túrán idegenveze-
tő segítségével. Láttunk ho-
mokkő falat, amiben órán-
ként több ezer cápafogat 
találtak, megtekintettük az 
őskori állatok lábnyomait. 
Ezután háromfős csapatok-
ba rendeződve egy feladat-
lapot kellett kitöltenünk a 
park látványosságai, infor-
mációs táblái alapján. A 
verseny után beültünk egy 
4D-s mozivetítésre az akkor 
élt állatokról, növényekről. 
Utunk ezután a füleki várhoz 
vezetett, ahol foly-
tatódott a verseny. 
A feladatlap kérdé-
seire az informáci-
ós táblák segítség-
ével válaszoltunk. 
Utolsó állomásunk 
a Somoskő vára 
volt, ahová gyalog 
sétáltunk fel. A 
csepergő eső elle-

nére nagyon élveztük a ki-
rándulást. Köszönjük Gabi 
néninek, hogy elkísért ben-
nünket! 

Felvidéki kirándulás Német projektnap a gimnáziumban 

Április 30-án két csapattal is 
részt vettünk a dorogi Zsig-
mondy Vilmos Gimnázium 
német nyelvi projektdélután-
ján. A gimnazisták segítségé-
vel megrendezett esemé-
nyen 6 általános iskola 10 
csapata tíz állomáson mérte 

össze tudását. A diákok re-
mekül teljesítettek, ügyesen 
vették az akadályokat, mi-
közben nagyon jól szórakoz-
tak a kreatív feladatok, fejtö-
rők, ügyességi játékok meg-
oldása közben.  Bartus Kinga 

Krecskovszki Nóra 
Berndt Áron 8.b Berecz Klára 

Bábszínházban jártunk 

2019. április 14-én az 1.a és 
1.b osztály ellátogatott a 
Budapest Bábszínházba.  
A Misi Mókus vándorúton 
című bábelőadást néztük 
meg, amelyet valódi kézbá-
bokkal adtak elő. Nagy él-

mény volt a gyerekek szá-
mára, mert egyrészt külön 
busszal utaztunk a főváros-
ba, másrészt sokan még 
nem voltak színházban sem. 
Az előadás során a gyerekek 
teljesen beleélték magukat a 

történetbe, élvezték minden 
percét. A mesejáték szüne-
tében megnéztük a bábszín-
házban kiállított, korábbi 
történetek bábszereplőit is. 
A mese végén bemutatkoz-
tak a bábművészek is, akik 

az általuk mozgatott és meg-
szólaltatott bábbal együtt 
hajoltak meg.  
Ha lehetőségünk nyílik rá, 
jövőre is ellátogatunk ide. 

Gál Erzsébet 
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Áprilisban az Országos Cél-
nyelvi Civilizáció versenyen 
vettünk részt, melyet Buda-
pesten a Kapocs Magyar- 
Angol Kéttannyelvű Általá-
nos Iskolában rendeztek 
meg. Az idei verseny témája 
Ausztrália volt. 

Iskolánkból két csapattal 
indultunk a 4.c (Jurácsik 
Lotti, Nagy Eszter, Limpár 
Sebestyén) és az 5.c 
(Szederkényi Szonja, Győri 
Máté, Mali Gyula) osztály-
ból. 

Heteken keresztül lelkiisme-
retesen tanulmányoztuk 
Ausztrália történelmét , föld-
rajzát és kultúráját, hogy a 
nagy napon összemérhessük 
tudásunkat más iskolák ta-
nulóival. A szorgalmas felké-
szülés meg is hozta gyümöl-

csét, szép 
eredménye-
ket értünk el. 
A negyedike-
sek 2., mi, 
ötödikesek 
pedig a 6. 
helyen végez-
tünk. Nagyon 
örültünk a 
sikernek, és 
annak is, hogy 

igazán jól éreztük magunkat 
a verseny hevében. 
Felkészítő tanáraink Mara 
néni és Ari néni voltak. Kö-
szönjük szépen a segítségü-
ket! 

Országos célnyelvi civilizációs  
verseny 

Szederkényi Szonja 6.c 

Siker a megyei elsősegélynyújtó  
versenyen 

2019. május 18-án csapa-
tunk megyei elsősegélynyúj-
tó versenyen vett részt Tata-
bányán. Megérkezésünkkor 
kicsit izgultunk, de az első 
állomáshoz érve ez az érzés 
elszállt belőlünk. 10 állomás-
ból állt a verseny: 5 kárhely 
volt, 3 pihenő, ahol megis-
merkedhettünk közelebbről 
is a tűzoltók életével és né-
hány mentőkutyával. Két 
állomásnál totót töltöttünk 
ki, ami igen nehéz volt. Az 
egyes kárhelyeken egy csa-

patként, összeszokottan, 
precízen elláttuk a sérülte-
ket, betegeket. Zsuzsa néni-
vel sokat készültünk a ver-
senyre, amit végül nagy bol-
dogságunkra sikerült meg-
nyernünk, és továbbju-
tottunk az országos döntő-
be, ami szeptemberben ke-
rül megrendezésre.  
Csapattagok: Harmat Sára, 
Süveges Bence, Süveges 
Gergő 6.a, Hartmann Petra, 
Süveges Márk 6.b. 

Harmat Sára 6.a 

Ópusztaszeri kirándulás 

2019. április 30-án a 4.a osz-
tályosok és néhányan az 
ötödik és a hatodik évfo-
lyamból kirándulni mentünk 
Ópusztaszerre. Hosszú, csak-
nem négy órás buszos utazás 

után érkeztünk meg erre a 
történelmi emlékhelyre. 
Először Ibolya néni megvette 
a belépőjegyet, majd a Mille-
niumi Árpád-emlékműhöz 
mentünk, amelyet 1896-ban 
az első országgyűlés emléké-
re állíttattak. Utána a gátőr-
házakhoz mentünk, ahol 
láttuk az 1879-es nagy tiszai 
árvíz terepasztalát. Követke-
ző állomásunk a Koronás 
jurta volt, melynek égbe 
nyíló teteje az ősi jurtákat 
idézi. Ezután következett az 
Oskola, mely mindenkinek 
elnyerte a tetszését. Megta-
pasztaltuk, hogy a régi idő-
ben hogyan zajlott a tanítás, 
a tanulás. Innen a kisfaluba 
mentünk, ahol minden ház-
nak saját neve volt. Ott volt 
a kisbolt, ahol vásárolhatott, 
aki csak akart, de ott volt a 

malom is, melynek meredek 
lépcsőin izgalmas volt fel-
menni. Ezután a Feszty-
körképhez vezetett az utunk, 
mely az 1896-os milleniumi 
ünnepségek egyik legfőbb 
attrakciója volt. Csodálatos 
volt látni ezen az óriási pa-
norámaképen a magyarok 
bejövetelét a Kárpát-
medencébe. Végül a régi 
magyarokról, az emberek 

öltözetéről, fegyvereikről, a 
jurták berendezéséről tud-
hattunk meg sok-sok infor-
mációt.  
Az időjárás nem volt kegyes 
hozzánk, a nap végén vár-
tunk egy kicsit, hátha eláll az 
eső, de sajnos esőben kellett 
hazaindulnunk. Ennek elle-
nére jól éreztük magunkat. 

Nagy Áron Domonkos 4.a 
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Schieszler Anna 

Az idei tanévben a DOKI Mű-

vészeti Munkaközössége 

regionális rajzpályázatot hir-

detett meg „Mátyás és a ma-

gyar reneszánsz” címmel. A 

beérkezett színvonalas alko-

tásokból az Eötvös Galériá-

ban kiállítást rendeztek, me-

lyet Szlávik József festőmű-

vész tanár nyitott meg 2019. 

május 21-én. Zongorán és 

trombitán közreműködött 

Nagy Ákos Bence 6.a osztá-

lyos tanulónk. A zsűri (Végh 

Éva Rauscher-díjas festőmű-

vész, Szlávik József festőmű-

vész, tanár) döntése alapján 

iskolánk több tanulója is a 

képzeletbeli dobogóra állha-

tott.  

1-4.évfolyam: 

1.hely: Fincza Seila Szofi 1.c 

5-6.évfolyam: 

1.hely: Fekete Dóra 5.a 

2.hely: Nagy Bianka 6.c 

3.hely: Konrád Hajnalka 5.a 

7-8.évfolyam: 

1.hely: Kele Petra 8.b 

3.hely: Mátyás Aliz 7.b 

Gratulálunk a díjazottaknak 

és felkészítő tanáraiknak! 

Tavaszi barangolás 

Kiállítás-megnyitó 

Nyelvi tábor 

Idén sem maradhatott el az 
Eötvös-iskola hagyományos 
német tábora. Ezúttal Salz-
burgot és környékét keres-
tük fel, hatalmas élmények-
kel gazdagodtunk. A prog-
ram idén is nagyon változa-
tos volt: megtekintettük 
többek között a melki apát-
ságot, a willendorfi vénusz 
lelőhelyét, Salzburg, Hals-
tatt és Bad Ischl nevezetes-
ségeit és ellátogattunk sajt-
és kerámia manufaktúrákba 
is. Kirándultunk 2100 méter 
magasan, ahol a 4 méteres 
hó csak hab volt a tortán. A 
táj és a csodálatos hegyek 
elvarázsoltak bennünket. 
Napi 3 órát tanultunk a he-
lyi gimnáziumban. Talán 
hihetetlenül hangzik, de 
remekül szórakoztunk és 
élveztük az órákat. Nagyon 
érdekes volt egy más nem-
zet más tanulási és iskolai 
szokásaival szembesülni.  
A tábort a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat és az 
Eötvös Alapítvány a Gyer-
mekekért támogatta.  

Berecz Klára 

A lábatlani Dupla Bunkertú-
rával kezdetét vette a Me-
gyejáró Hódító Túrák ren-
dezvénysorozat. Igazi kirán-
dulóidő várta a vállalkozó 
kedvű gyermekeket és fel-
nőtteket. A szervezők érde-
kes programokkal, meglepe-
tésekkel készültek: egy pán-
célos várta a résztvevőket a 
rajtnál, fegyverkiállítást te-
kinthettek meg az indulók a 

második bunkernél, céllövé-
szetben - képzett oktatókkal 
- próbálhatták ki magukat a 
vállalkozó kedvű kirándulók, 
valamint 2x300 méter felfe-
dezőutat járhattak végig a  
föld alatt.  
Az eötvösös barangoló ka-
landorok egy kis csoportja is 
részt vett ezen az esemé-
nyen. 

Schieszler Anna 



 

Oldal  7 Csengőszó 

Eötvös-napok 2019 

Ebben a tanévben is meg-
rendezésre került a városi 
komplex természetismereti 
verseny, melyen Dorog város 
iskoláinak tanulói közül az 5-
6. osztályosok vettek részt. A 
diákoknak több hónapon 

keresztül különböző kérdé-
sekből álló feladatsort kellett 
megoldaniuk. A verseny té-
maköre a magyarországi 
nemzeti parkok, az állatvilág, 
a növényvilág, valamint a 
hulladékgazdálkodás téma-
körében tette próbára a ver-
senyzőket. A döntő megren-
dezésére iskolánkban került 
sor 2019. május 20-án. Nagy 
örömünkre csapatunk 1. 
helyezést ért el.  
Csapattagok: Fekete Dóra 
5.a, Kovács Boglárka 5.a, 
Kovács Dávid Márk 6.a. 

Schieszler Anna 

Fekete Dóra 5.a 

Városi természetismereti verseny 

Az idei tanévben az Eötvös-
napok iskolák közötti verse-
nyei rendhagyó módon már 
május 14-én, kedden dél-
után elkezdődtek. Az alsós 
tanító nénik  
komplex művelt-
ségi vetélkedőre, 
valamint a két 
tanítási nyelvű 
osztályok angol 
nyelvi versenyeire 
várták a harmadi-
kos-negyedikes 
gyerekeket. A 
felsős tanulók 
informatika-, német-, angol-, 
matekversenyen, valamint 
anyanyelvelő vetélkedőn 
mérhették össze tudásukat. 

Másnap délután a tanár-diák 
kosármeccs hozta lázba a 
szurkolókat. Diákjaink nagy 

szomorúságára a tanárok 
nyerték meg az izgalmas 
mérkőzést. Csütörtök reggel 
következett a megnyitó, 
melyen a nyolcadikosok tán-

ca vidám hangulatot terem-
tett. Egri Tiborné Gabi néni 
köszöntő szavai, valamint az 
iskola indulójának eléneklé-

se után hivatalosan is 
elkezdődtek az Eötvös-
napok eseményei. A 
legnagyobb érdeklő-
dés reggel a tanár-diák 
focimeccset kísérte, 
ahol a diákok csapata 
győzött. Az időjárás 
kegyes volt hozzánk, 

mert bár néha-néha bebo-
rult az ég, de az eső elkerült 
bennünket. Kezdődhettek 

hát a kinti programok: főző-
verseny, aszfaltrajzverseny, 
a különböző sportverse-
nyek a kerékpáros 
ügyességi vetélkedőtől 

egészen a vál-
tóversenyekig. 
Az alsósok az 
aulában meg-
tekintették a 
4.a osztályosok 
Lúdas Matyi című 
előadását, mely 
nagy sikert aratott. 
Éppúgy, mint az 
utána következő, 

ugyancsak a Lúdas Matyihoz 
köthető program, melyen a 
gyerekeket izgalmas felada-
tokkal várták a nevelők. Szá-
mítógépes játékok, kémiai 
kísérletek, német és angol 

filmek szórakoztatták még a 
felsős tanulókat az iskola 

épületében. Mindenki na-
gyon jól érezte magát. 
Az eredményhirdetésre  
hétfő reggel 8 órakor került 
sor. Öröm volt látni a sok 
izgatott és boldog gyerme-
ket, ahogy átvehették az 
igazgató bácsitól jól megér-
demelt jutalmukat. 

A tanév elején jelentkez-
tünk egy levelezős termé-
szettudományi versenyre. 
Három fordulóból állt a ve-
télkedő, melynek kérdései 
különböző témákhoz kap-
csolódtak. Voltak feladatok 
biológiából, kémiából és 
fizikából is. Nem mondhat-
juk, hogy a kérdések köny-
nyűek voltak, de azt sem, 
hogy nehezek. Az internetet 
hívtuk segítségül, ha vala-
melyikre nem tudtuk a he-
lyes választ. Csapatunk, a 
Pillangók bejutott a döntő-
be, ahol a hetedikesek és a 
nyolcadikosok mérték össze 
tudásukat. Nagy örömünkre 
második helyezést értünk 

el.  
A csapat tagjai: 
Mikus Noémi, Németh Ta-
más, Gubacsi Bence 7.b 
osztályos tanulók. 
 

Mikus Noémi 7.b 
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8.a Pinczés Tímea, Rozek Ferencné, Mihalovits Gáborné  
osztályfőnökök 

A 8.a-sok egy nagyon cser-
fes, hangos, de ugyanakkor 
dolgos, szorgalmas, jó humo-
rú, sportos osztály. Mit kap-
tak ebben a nyolc évben az 
Eötvös iskolától? 
Bönde Barnabás: humort 
adott, megtanította a hatá-
rokat. 
Burányi Bence: sok barátot 
kaptam. 
Dobány Kitti: jó barátokat 
és a kézilabda szeretetét. 
Faragó Bálint: az „extra” 
focizásokat Muskát Gábor 
bácsival. 
Fehér Krisztián: erdélyi út, 
gyönyörű szép tájakon. 
Harmat Zsombor:jó focizá-
sokat, élményeket. 
Holop Levente: sok barátot 
és rengeteg élményt, főleg a 
vízitáborból. 
Horváth Gábor: megtanul-
tam jól tanulni, aminek ered-
ménye is lett. 
Kozák György: erdélyi élmé-
nyeket és sok barátot. 
Lakatos Csaba: megbízható 
kis informatikussá fejlődtem 
az évek alatt. 
Lencsés-Tóth Máté: az Eöt-
vös-napok vidám perceit, 
óráit. 
Makó Zoltán: jó barátokkal 
gazdagodtam. 
Nebehaj Nimród: kifinomí-
totta a humoromat. 

Osváth Petra: felejthetet-
len, jó hangulatú osztályki-
rándulásokat. 
Prezenszki Balázs: megis-
merhettem Szivek Istvánt. 
( osztálytárs… J  ) 
Reskó Vanessza: örökre 
szóló barátságokat. 
Simon Balázs: sok jó barátot 
szereztem. 
Stefanik Laura: élménydús 
debreceni osztálykirándu-
lást. 
Szivek István: élményekben 
gazdag emlékeket szerez-
tem, főleg Erdélyből. 
Sziklai Roxána: az osztályki-
rándulások felejthetetlen 
emlékeit. 
Szabó Amanda: jó osztály-
közösséget kaptam. 
Szabó Bálint: szeretetben és 
megbocsájtásban részesül-
tem. 
Szőke Noémi: sok barátot 
szereztem. 
Zechner Dominik: sok bará-
tot kaptam. 

Élményeink 
Matekórán Kata néninél 
geometriáztunk és annyira jó 
hangulatban telt az óra, 
hogy Laura Kittinek azt akar-
ta mondani, hogy nem jó 
neki ez a körző és véletlen 
azt mondta: "De Kata, ez a 
körív..." 
A tiszafüredi táborban Feri 
bácsi tanított bennünket 

kenuzni. Leventét sikerült 
megtréfálnia, mert fordítva 
ültette be őt a kenuba. Az 
egész osztály, a tanárokkal 
együtt jót derültek Levi hi-
székenységén. :-) Az eötvö-
sös vízitáborok történetében 
először került sor szárazföldi 
kenuoktatásra. Bartl Zoli 
bácsi tanította a Tiszaparton 
- nem a vízben! - kenuzni 
Levit, Gyurikát és Kriszt. :-)  
Az osztály nagyon szeretett 
focizni a szünetekben. Mus-
kát Gábor bácsi ezt nem néz-
te jó szemmel. Az egyik szü-
netben, mikor focizott az 
osztály Gábor bácsi oda-
ment, elvette a labdát. Azóta 
már kb. 38 labda van a gyűj-
teményében.:-)  
A Határtalanul program ke-
retén belül Erdélyben jár-
tunk. A gyimesi csángók 
táncbemutatója után elkezd-
tünk focizni velük. Mivel 
spontán focimeccsről volt 
szó, nem volt váltócipőjük, 
ünneplőben, úgy lakkos ci-
pőben kezdték rúgni a lab-
dát. A meccs közepén egy 
elveszett labdát próbált 
megszerezni a csapatunk 
tagja, Makó Zoltán. Az egyik 
csángó fiú is elindult, de a 
labda helyett Zoli sípcsontját 
találta el. A mérkőzés végén 
vettük észre, hogy Zoli síp-
csontja a kétszeresére da-

gadt. A sérülést leszámítva, a 
meccs jó hangulatban zaj-
lott.:-)  
Magyarórán egyszer csak 
Enikő néni felpattant, odaro-
hant Máté üvegéért, majd 
kiszaladt és kidobta a kuká-
ba. A történet előtt csak 66-
szor mondta el Máténak, 
hogy tegye el azt az üveget. 
Tanítási órán beszélgettünk.  
:-( Aranka néni hirtelen meg-
fordult és azt kiabálta: 
"Maradjál már békén!" :-)  
A fiúöltözők felújítása miatt, 
a fiúk, a tesiteremben öltöz-
tek. Óra végén már elkezd-
tek öltözni, a lányok meg 
kifutottak. Orsi néni azt 
mondta, hogy azt se mond-
tátok, hogy bú vagy bá. Noé-
mi erre azt mondta: "bú—
bá" és kifutott.:-)  
Fizikaórán dolgozatot írtunk. 
Zoli puskájának hátuljára rá 
volt írva, hogy NEM PUSKA! 
Aranka néni ránézett és to-
vább sétált.:-)  
Történt egy napon, hogy 
Prezenszki Balázst - persze 
csak játékból - lefogták a fiúk 
és a cipőfűzőjénél fogva rá-
kötötték az udvaron, a má-
szókára. Attila bácsi sorako-
zónál kérte, hogy jöjjön le. 
Erre Balázs azt felelte: "Nem 
tudok!" Ezután a cipőjéből 
kibújva zokniban beállt az 
osztályhoz.  

Ballag már a 8.a osztály 

Bönde Barnabás  
Burányi Bence 
Dobány Kitti  
Faragó Bálint  

Fehér Krisztián  
Harmat Zsombor  

Holop Levente  
Horváth Gábor  
Kozák György  
Lakatos Csaba  

Lencsés-Tóth Máté  
Liszi Fanni  

Makó Zoltán  
Nebehaj Nimród  

Osváth Petra  
Prezenszki Balázs  

Prezenszki Boglárka  
Reskó Vanessza  
Román Brigitta  
Simon Balázs  

Stefanik Laura  
Szabó Amanda  

Szabó Bálint  
Sziklai Roxána  
Szivek István  
Szőke Noémi  

Zechner Dominik  
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Iskolás éveink alatt sosem 
gondoltuk volna, hogy ilyen 
hamar eljön ez a pillanat. 
Elsős korunkban még meg-
szeppenve léptük át az isko-
la küszöbét. Most mégis itt 
vagyunk, mint nyolcadikos 
diákok, és itt az ideje a bú-
csúnak.  
El kell köszönnünk osztály-
társainktól, tanárainktól és 
az iskolatársainktól. Nem 
fogjuk elfelejteni azokat a 
barátságokat, amiket itt 
szőttünk, és azokat a tanítá-
sokat, amelyeket tanáraink-
tól elsajátítottunk. Köszö-
nettel tartozunk minden 
embernek, aki a nyolc év 
alatt bíztatott céljaink eléré-
sében.  
Kedves iskolánk! Fáj a tudat, 
hogy itt kell hagynunk, de 
sosem fogjuk elfelejteni azt 
a nyolc évet, amit itt töl-
töttünk. A sok kirándulást, a 
rengeteg programot, az ösz-
szes megnyert iskolai ver-
senyt és a megszámlálhatat-
lan emléket. 

Kedvenc emlékeink  
a múltból 

Másodikos korunkban állat-
kertben voltunk. Petra, Orsi 
és Virág elmentek fagyit 
venni. Közben elindultunk és 
a lányokat a fagyizónál hagy-
tuk. Ők bepánikoltak és Ibo-
lya néninek kellett megke-
resni őket. Viszont így a 
”csavargók” a visszatalálás 
során láthatták a jegesmed-
véket, akik addig a barlang-
jukban bújtak meg. 
Áron és Dani fogadtak ma-
tekórán, hogy Áron nem 
tudja lenyelni a 30 centis 
vonalzót. Áron megpróbálta, 
és természetesen nem sike-
rült neki. Utána a fulladozás 
közepette Gábor bácsi meg-
kérdezte tőle: Áronka min-
den rendben? 
Szintén matekórán történt, 
hogy óra végén Andi néni 
megkérdezte Esztertől, hogy 
mennyi az idő. Eszter eköz-
ben a feladattal volt elfoglal-
va és azt hitte, hogy a kérdés 
is arról szól, így azt válaszol-

ta: Nem tudom, mivel ez 
nagyon bonyolult. 
Történelemórán projekt 
feladat volt, ezért előadáso-
kat kellett tartanunk. Mikor 
Virág következett ki kellett 
mennie a táblához, de köz-
ben majdnem elesett a pa-
dokban. A sikeres kiérés 
után, viszont izgalmában 
eltépte a papírját, ezek után 
az osztály nagy nevetésben 
tört ki. 
Egyik földrajzórán egy ga-
lamb majdnem nekirepült az 
ablaknak. Ettől Petra annyira 
megijedt, hogy nagyot sikí-
tott és ezzel a többieket 
ijesztette meg. 
Azon szerencsés osztályok 
közé tartozunk, akik a Határ-
talanul program keretében 
kijutottak Erdélybe. A vissza-
út során Anna és Eszter visz-
sza szerette volna váltani a 
pénzüket. Eszter az összes 
apró pénzét odaadta a pénz-
váltónak, de ő azt felelte, 
hogy nem foglalkoznak apró-
val. Viszont amikor visszaad-

ta a pénzt forintban, akkor 
több 100 és 20 forintost is 
adott. Erre Anna csak azt 
mondta: Nem foglalkozunk 
apróval. 
Egyik etikaóra után Márk 
szaladt ki az udvarra, viszont 
a kabátja, amit magával ci-
pelt, beleakadt Réka hajába. 
Utána vagy negyed órán 
keresztül Péter bácsi segítsé-
gével próbáltuk megmenteni 
Réka tincseit, de sikertele-
nül. Le kellett vágni.  
A testnevelésórák is izgalma-
san teltek… Petra minden 
órán különleges technikákat 
alkalmazott a feladatok meg-
oldására. Például senki sem 
tud úgy szekrényt ugrani, 
mint Ő. A feladatnál úgy 
gondolta, hogy kihagyja az 
ugrást, inkább megpróbált 
felfutni a szekrényre. Ez azt 
eredményezte, hogy a szek-
rény másik oldalán Gabi né-
ninek kellett elkapnia. Ilyen 
vicces emlékeket viszünk 
magunkkal. 

Árkosi Klaudia  
Bakos Rebeka Laura  

Balatoni Elizabet  
Bartus Kinga Eleonóra  

Berndt Áron  
Czuth Kevin  

Fehér Orsolya  
Füssy Adél  

Garami Fanni Rita  
György Eszter  

Kele Petra  
Kocsis Krisztina  

Kollár Márk Zsolt 
Krecskovszki Nóra  

Legény Ádám  
Madarász Dávid  

Marsi Réka  
Meczger Sára  

Molnár Maja Mínea  
Monostori Máté  

Szabó Virág  

Tarcsai Korinna 
Tóth Anna  

Valek Dániel  

8.b Kolonics Péter, Horváth Magdolna, Trexler Ibolya  
osztályfőnökök 

Búcsúzik a 8. b osztály 
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8.c  Keil Andrea, Nyizsnyánszkyné Tavaszi Margit, Bóna Orsolya 
osztályfőnökök 

Bakos Ádám  
Bártfai Ádám  
Bartl Tamás  

Bereczki Bálint  
Burger Vivien  

Czvik Máté  
Dankó Ámon  

Farkas Dzsenifer  

Hidvégi Zoltán  
Karniczki Viktória  
Kesselyák Liliána  

Kökény Balázs  
Limpár Csenge  

Mészáros Richárd  
Mizser Valentina  

 

Molnár Dávid  
Molnár Nikolett  

Nagy Nándor  
Putz Dominik  

Schmittinger Alexandra 
Schuck Imre  
Szabó Paula  
Vass Balázs  

A 8.c búcsúzik az Eötvös-iskolától 

Büszkén mondjuk, hogy a 8.c 
vagyunk! Sok emlékkel fo-
gunk távozni ebből az intéz-
ményből. 
Az osztálykirándulások vol-
tak a legjobbak. A hatodikos 
kirándulás Egerben volt, a 
fiúk átjártak hozzánk, nagyo-
kat nevettünk, beszél-
gettünk. A hetedikes kirán-
dulás két napos volt, bár 
nem aludtunk ott sajnos. Az 
első nap moziban voltunk, 
miután a Csodák Palotájában 
játszottunk és kísérleteket 
néztünk meg az Öveges te-
remben. A „kultúrprogram” 
után paintballozni voltunk 

Szentendrén egy orosz lakta-
nyában. Andi néni és Gábor 
bácsi is kapott eleget, de mi 
sem maradtunk ki a jóból. 
Kék-zöld-lila foltokkal tér-
tünk haza, de örök emlék 
maradt. A csapatok jól tud-
tak együtt „harcolni”, kiváló 
csapatépítő kirándulás volt. 
Kalandos volt a hazafelé út 
is. Reméljük az idei is hason-
lóan eseménydús, élmény-
gazdag és vidám lesz. 
Az osztályban voltak titkos 
dolgok: az osztályközösség 
egységét mutatja, hogy nem 
védtük féltékenyen tudásun-
kat, aki tudott valamit leírta 

és körbe adta, hátha valaki 
nem készült fel kellőképpen 
egy-egy dolgozatra. 
Az utolsó két évben kará-
csony előtt az osztály közö-
sen sütött és díszített mézes-
kalácsot az időseknek. Na-
gyon örültek a nénik, bácsik, 
megható volt az ünneplés. A 
munka nagyon jó hangulat-
ban telt, remekül szórakoz-
tunk és sokat nevettünk, 
miközben gyártottuk a finom 
süteményeket. Természete-
sen  kóstolgattunk is. 
Októberben egy szombati 
munkanapon az iskolapad 
koptatása helyett inkább az 

esztergomi reptéren töl-
töttük a napot. Pályaválasz-
tás előtt állva megismertünk 
egy szakmát, egy pékmester 
segített kalácsot fonni és 
pizzát sütni. Kint voltunk a 
szabadban, csodásan érez-
tük magunkat. Az évek során 
hagyománnyá vált Hallowe-
en-bulik is minden alkalom-
mal jól sikerültek, mindig 
nagyon élveztük őket. Jókat 
ettünk, ittunk, játszottunk, 
táncoltunk.  
Kíváncsian várjuk az új isko-
lákat, kihívásokat, de az eöt-
vösös emlékek elkísérnek 
minket. 



Hontiné H. Kata 
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Salgótarjánban jártunk a IV. 
korcsoport (2004-2005) lány 
Kézilabda Diákolimpia Or-
szágos elődöntőjén, ahol a 
dobogó harmadik fokára 
állhattunk fel.  
Az első meccset a győri Gár-
donyi-iskolával játszottuk. A 
védekezésünk elég stabil 
volt, a támadásainkban elju-
tottunk a kapuig, de hatal-
mas nagy kapufákat lőttünk. 
Sorra hibáztunk szélről a 
ziccerekben. A félidő még 
szoros volt, de a 2. félidőben 
a kihagyott helyzetek meg-
bosszulták magukat.  
Dorog-Győr 12:18 ( 7:8). 
A bronzéremért Heves csa-
pata ellen küzdöttünk meg. 
Az első félidőben nagyon 
szétestünk fejben. Hibát-
hibára halmoztunk. A máso-
dik félidőben a "fejmosás" 
után keményen védekez-
tünk, és ebből gyors leroha-
násokból lőttük a góljainkat. 

A lányok kezdték elhinni, 
hogy koncentrálva meg tud-
ják nyerni a meccset. Az 
utolsó percben döntetlen 
volt az eredmény, és bünte-
tőt lőhettünk. Sajnos kima-
radt, így 3-3 büntető dobás 
következett. Ez is döntetlen 
lett. Majd a büntető párbajt 
mi nyertük meg. Szó szerint 
kiharcoltuk a bronzérmet! 
Heves-Dorog 21:22 (13:8)  
A csapat tagjai:  
Pagurka Kornélia Lia, Husz-
ka Dorina, Barna Fanni, Ste-
fanik Laura, Osváth Petra, 
Dobány Kitti, Hartmann 
Petra, Jurácsik Lili, Szőke 
Noémi, Déri Lara, Reskó 
Vanessza (Eötvös-iskola) 
Buttinger Ivett (Petőfi-iskola) 
Szivek Anikó (Zrínyi-iskola) 
Gratulálok mindenkinek! 

Sulikézi Fesztivál 2019 

Az idei tanévben ismét meg-
rendezték a Sulikézi Fesztivál 
eseményét a Kézilabda az 
iskolában programban részt 
vevő iskolák számára. A nyu-
gati országrész csapatai Ta-
másiban a Vályi P. Szki. 
sportcsarnokában mérkőz-
tek meg. Az 1-2. osztályosok 
két mérkőzésen mutathatták 
meg, hol tartanak a szivacs-
kézilabdázásban. Az első 
osztályosok és néhány má-
sodik osztályos tanuló most 
szerepelt először szivacské-
zilabda versenyen, így nekik 

sok újdonság volt. A prog-
ram nagyszerű lehetőséget 
ad a gyerekeknek, hogy 
megtanuljanak kézilabdázni. 
Az eredmény nem a leglé-
nyegesebb szempont, és 
ezért eredményhirdetés 
sincs. A játék megszeretteté-
se és megértése a cél. A 
siker nem számokban mér-
hető, hanem sok minden 
másban. Számolni ráérünk 
idősebb korban, egyelőre a 
lényeg a lelkesedés, a mo-
soly és az edzések. 

Varga Elvira 

2019. április 27-én megren-
dezésre került a Sulikézi 
fesztivál II. fordulója 
A mérkőzéseknek a Móri 
Wekerle Sándor Szabadidő-
központ adott helyet. Na-
gyon szép létesítményben 
sportolhattak a gyerekek. 
Iskolánk első és második 
osztályos szivacskézilabdás 
csapatai a következő iskolák 
csapataival mérkőztek meg. 
1. osztály:  
Csokonai Vitéz Mihály Re-
formátus Gimnázium, Álta-
lános Iskola (Csurgó) – Eöt-
vös-iskola,  
Eötvös-iskola – Pápai 
Weöres Sándor Általános 
Iskola. 
A csapat tagjai:  
Vadlicsek Boglárka, Vágvöl-
gyi Dóra, Szórád Hanna, 
Bakonyi Bíborka, Németh 

Hanna Barbara, Fehér Bian-
ka, Vegera Zsófi 
2. osztály:  
Dózsa Sportiskola II. 
(Tatabánya) - Eötvös-iskola, 
Eötvös-iskola - QM-
Dunaújvárosi Vasvári Általá-
nos Iskola  
A csapat tagjai:  
Izsák Krisztina, Rajos Zsófia, 
Burkon Anna Sára, Pásztor 
Zoé, Grabecz Fanni, Jáki 
Anna Tamara, Ardelean 
Henrietta 
Nagyon ügyes volt minden-
ki! Sok szép megoldást lát-
hattunk a mérkőzéseken. A 
gyerekek nagyon élvezték a 
játékot! Már izgatottan vár-
ják az utolsó fordulót ami 
Balatonbogláron kerül meg-
rendezésre. Hajrá Eötvös! 

Varga Elvira 
Vig Attila 

Kézilabda Diákolimpia 

Pinczés Tímea 

Új-Hullám Vándorkupa 

Az Új-Hullám Sport Egyesü-
let az általános iskolák alsó 
tagozatosai részére versenyt 
hirdetett, melynek győztese 
elnyerhette a Vándorkupát. 
A verseny négy fordulóból 
állt. Először egy olimpiával, 
illetve az úszás sporttal kap-
csolatos tesztet kellett kitöl-
teni a tanulóknak, majd pla-
kátot készítettek a vízilabdá-
ról, mint versenysportról. A 
harmadik fordulóban ügyes-

ségi és váltóversenyeken 
küzdöttek meg egymással a 
gyerekek, az utolsó forduló-
ban pedig úszástudásukról 
adhattak számot.  
Nagy örömünkre iskolánk 
két csapata is felállhatott a 
képzeletbeli dobogóra. Első 
helyen végzett a 2.c osztály, 
a harmadik helyen pedig a 
2.a osztály. Gratulálunk!  
 

Schieszler Anna 
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2019. április 6-án a 4.a osz-
tályból négyen vettünk részt 
a Ritmuscsapatok Országos 
Táncversenyén Soroksáron. 
A Mozdulat Táncművészeti 
Egyesület tagjaiként nyolc 
produkcióval indultunk. A jól 
sikerült előadásoknak kö-
szönhetően mindannyian 
kijutottunk Zágrábba, a vi-
lágbajnokságra. 

Alapítva 1996-ban 
Megjelenik negyedévente 620 példányban 

Felelős kiadó: Vig Attila 
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna 

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

Telefon: 33/509-540 

Csonka Anízia, 
Csonka Bítia,  

Janoschek Dóra, 
Zrínyi Zoé 4.a 

Ritmuscsapatok Országos  
Táncversenye 

Berecz Zoltán 

A negyedik éve tartó „Dobd 
a kosárba” program keretén 
belül idén is megmérettettük 
magunkat az U11-es megyei 
bajnokságban. Az utolsó 
oroszlányi fordulóban az 5-8. 
helyért játszhattunk. Az első 
mérkőzésünket elvesztettük, 
a második összecsapáson 
viszont, bravú-
ros játékkal, 
13 ponttal 
megvertük az 
Oroszlány 2. 
számú csapa-
tát. Így a 14 
csapatos baj-
nokságban 
végül a hete-
dik pozíciót 
sikerült meg-
szereznünk. 
Tavaly a negyedik, két évvel 
ezelőtt pedig az ötödik he-
lyen zártunk. 
A legifjabb 1-2. osztályos 
kosarasokkal áprilisban 
vettünk részt Esztergomban 
a megyei „kosár-
dzsemborin”. Ezt az ügyessé-
gi kosárlabdás sor- és dobó-
versenyt fölényesen nyerte 
meg iskolánk csapata, immá-
ron második alkalommal. 
Tatabánya, Tata, Vértessző-
lős, Komárom és Esztergom 

csapatát sikerült magunk 
mögé utasítani. A felcsepere-
dő, és a heti két edzésen 
pallérozódó dorogi kosara-
sok folyamatosan épülnek be 
az Esztergomi Kosárlabdázók 
Egyletének korosztályos csa-
pataiba. Iskolánk volt tanulói 
közül jövőre már többen a 

felnőtt csapatunkat fogják 
erősíteni. Utánpótlás csapa-
tainkkal pedig az Országos 
bajnokságra készülünk a 
következő szezontól. A felké-
szülés érdekében - idén is - 
egyhetes balatoni edzőtá-
bort szervezünk a nyár folya-
mán. 
Gratulálok csapatainknak, 
külön köszönet Böbe néni és 
Csabi bácsi lelkes felkészítő 
tevékenységéért! 
 

Dobd a kosárba! 

Ebben a tanévben május 
hónapban került sor a Me-
gyei Atlétikai Bajnokság 
megrendezésére. Iskolánk 
több korcsoportban is képvi-
seltette magát. 
Diákjaink nagyon 
eredményesen 
szerepeltek ezeken 
a megmérettetése-
ken. 
Eredmények 
II. korcsoportos 
lányok: 
3. hely: DOROG (Eötvös-
iskola: Lamperth Zoé, Ju-
rácsik Lotti, Nagy Eszter; 
Petőfi-iskola: Szűcs Mercé-
desz, Kis Bernadett ; Zrínyi-
iskola: Kovács Tamara) 
II. korcsoportos fiúk:  
2. hely: DOROG (Eötvös-
iskola: Kreitner Zsombor, 
Horváth Márton; Petőfi-
iskola: Marosvölgyi Dániel, 
Nádor Borsa; Zrínyi-iskola: 
Sortan Kristóf, Dankó Barna-
bás)  
Egyéni összetett: 
2. hely: Marosvölgyi Dániel. 
Felkészítő: Sitkuné Fülöp 
Orsolya, Kollár Ildikó . 
III. korcsoportos lányok: 
1.hely: Tata  
2. hely: DOROG (Eötvös-
iskola: Hartmann Petra, Har-
mat Sára, Jurácsik Lili, Til-

lich Tamara, Szabó Anna 
Zrínyi-iskola: Tressz Panna)  
3.. hely: Komárom  
III. korcsoportos fiúk:  
4. hely: DOROG.  

Az egyéni összetett verseny-
ben Forgó Dominik 1. helye-
zést ért el, ezzel az ered-
ménnyel bejutott az orszá-
gos döntőbe, ahol a 19. he-
lyen végzett. Felkészítő: Sit-
kuné Fülöp Orsolya  
IV. korcsoportos fiúk: 
1. hely: DOROG (Eötvös-
iskola: Bakos Ádám, Vass 
Balázs, Szabó Csaba, Dankó 
Ámon; Petőfi-iskola: Czonev 
Armand, Lácza Gábor) 
Csapatunk ezzel az ered-
ménnyel továbbjutott az 
országos döntőbe, ahol 11. 
helyen végeztünk! 
Felkészítő testnevelők: Sit-
kuné Fülöp Orsolya, Krona-
vetter László. 
Gratulálunk minden ver-
senyzőnek! 

Megyei Atlétikai Bajnokság 

Sitkuné Fülöp Orsolya 


