
A szabadságharc nagyasszonyai 
1848. március15-i színdarab 

Idén is, mint minden évben, 
az 5. évfolyam adta elő a 
március 15-i megemléke-
zést. 
Amikor megkaptuk a színda-
rab szövegét, nagyon örül-
tünk, hiszen ez nemcsak a 
harcról szólt, hanem a már-
ciusi ifjak és a szabadság-
harc híres alakjainak felesé-
geiről is. Én Klapka György 
tábornok feleségét alakí-
tottam. Nagyon élveztem, 
hogy olyan szép ruhában 
szerepelhettem. Szerintem a 
többiek is így gondolhatták. 

Sikerült hamar megtanul-
nunk a szöveget. Rengeteget 
próbáltunk, és szerintem 
ennek meg is lett az eredmé-
nye. Rita néni segített, hogy 
hogyan hangsúlyozzuk a 
mondatokat, hogy mozog-
junk, hova tekintsünk. A 
finomabb részleteket mi 
magunk dolgoztuk ki. Meg-
beszéltük, ki milyen ruhát 
vegyen fel az előadásra. 
Amikor Józsi bácsi, majd 
Klári néni, Péter bácsi és az ő 
szakkörösei elkészítették a 
színpadot, már ott próbál-

tunk, ami sokkal jobb volt, 
mint az osztálytermekben 
vagy a folyosón. Sok min-
den alakult még közben, 
például egy-két részlet, 
hogy hogyan üljünk, hova 
álljunk.  
A kialakult helyzet miatt, 
sajnos, nem adhattuk elő a 
színdarabot az iskola tanulói 
előtt, de felvétel készült 
róla, amelyet mindenki a 
saját termében nézhetett 
meg. 
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XXIV. évfolyam 3. szám  

Jurácsik Lotti 5.c 

Környezetvédelmi rejtvény 

Előző számunkhoz hasonlóan 
most is vár benneteket egy 
környezetvédelemmel kap-
csolatos rejtvény az iskolaúj-
ságban. Reméljük, hogy ez 
alkalommal többen kaptok 
majd kedvet a megoldáshoz! 
„Lapozzatok” a Csengőszó 7. 
oldalára, és válasszátok ki az 

ÖKO-TOTÓ kérdéseire a he-
lyes választ! A megfejtést - a 
feladat sorszámát és a válasz 
betűjelét - küldjétek az aláb-
bi e-mail címre: 
schieszleranna@gmail.com  
Az előző feladat helyes meg-
fejtői közül három tanulót 
sorsoltunk ki.  

Nyertesek:  
Dudás Ádám 3.a 
Jagudits Lili 2.c 
Tóth Ákos 2.b 

Nyereményüket - egy kör-
nyezetvédelmi foglalkoztató 
füzetet—a könyvtárban ve-
hetik majd át, amikor újra 
elkezdődik az iskolai oktatás! 
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Jól indult a 2020-as év isko-
lánk alkotókörének. A Ma-
gyar Honvédség 6. Sipos 
Gyula Területvédelmi Ezred 
parancsnoka „HON-VÉDD!” - 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
KATONÁI KÉPEKBEN címmel 
rajzpályázatot hirdetett a 
budapesti, a Pest megyei és 
a dunántúli megyék általá-

nos- és középiskolás 
tanulói számára. A 
pályázó diákoknak 
tanulmányaik alap-
ján kellett kiválaszta-
niuk a számukra leg-
kedvesebb időszakot 
a magyar történe-
lemből, és cselek-
ményt, jelenetet 

ábrázolva bemutatni a kor 
jellegzetes katonáit. A kilenc 
megyéből beérkező több 
száz alkotást szakmai zsűri 
értékelte, melynek eredmé-
nyeként szakkörünkből Bar-
tus Lili (8.a) és Plangár Dori-
na (5.a) megosztott első, 
Fekete Dóra (6.a) második, 
Kesselyák Zília (6.a) harma-
dik díjban részesült, Szabó 
Anna (7.b) és Babics Luca 
(5.b) különdíjas lett. A beér-
kező munkák magas színvo-
nala miatt a zsűri szakkörünk 

minden résztvevőjének di-
csérő oklevelet adományo-
zott. A díjátadásra január 20-
án Győrben, a Széchenyi 
István Egyetem Apáczai Cse-
re János Karának dísztermé-
ben került sor. Külön kö-
szönjük a honvédségnek, 
hogy személyesen szállí-
tották a helyszínre diákjain-
kat! 
Gratulálok a díjazottaknak és 
az Eötvös Alkotókör minden 
tagjának!  
 

Újabb alkotóköri sikerek 

Színre léptünk  
A hagyományokhoz híven 
iskolánk az idei évben is 
megrendezte a színre lé-
pünk foglalkozásokat a le-
endő elsősök számára. Az 

első két foglalkozás decem-
berben, az ünnepekre való 
várakozás időszakában zaj-
lott, a harmadik februárban, 
a farsang jegyében telt. 
Mindhárom alkalommal 
szép számmal jelentek meg 
a gyermekek és a szüleik. A 
tanító nénik színes progra-
mokkal kedveskedtek az 
óvodásoknak, melyen a 
gyermekek láthatóan szíve-
sen vettek részt és jól érez-
ték magukat.  

 

 

Február 20-án délben az 
egész hatodik évfolyam a 
Fővárosi Nagycirkuszba in-
dult. Két nagy busszal men-
tünk Budapestre. A buszok a 
cirkusz előtt tettek le min-
ket, majd egy közeli parkba 
sétáltunk, ahol egy szép 
tavat is láttunk, és a benne 
lévő halakat meg is etettük. 
Az előadás 3 órakor kezdő-
dött. Előtte elfoglaltuk a 
helyeinket, körülbelül 10 
perc múlva el is kezdődött 

az előadás. Két felvonása 
volt, köztük egy 15 perces 
szünettel. Voltak lovasok, 
akrobatikus táncosok, 
zsonglőrök, tornászok és 
bohócok. Az előadók nem 
magyarok voltak. A műsor 
nagyon vidám, vicces és 
élvezetes volt. A busz este 7 
körül ért vissza az iskolához. 
Nagyon jól éreztük magun-
kat.  
 

Cirkuszban jártunk 

Bódi Abigél 
Tillich Tamara 6.c 

Kondor Anett 

(kOpE) 
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A PEMÜ Műanyagipari Zrt. 
pályaorientációs versenyt 
hirdetett a továbbtanulás 
előtt álló 8. osztályos tanu-
lóknak. A verseny öt fordu-
lóból állt. A kérdőívek publi-
kálása és a feladatok megol-
dása interneten keresztül a 
tanműhely honlapján tör-
tént. A tanulóknak fordulón-
ként tíz kérdésre kellett vá-
laszolniuk, és határidőre 
beküldeni a PEMÜ Képzési 
Központjába. A kérdések a 
gyárral, a gyár múltjával, 
jelenével, az ott gyártott 
termékekkel, a műanyag 
feldolgozással, az újrahasz-
nosítással foglalkoztak. A 
fordulókhoz sok segítséget 
kaptunk a Képzési Központ 
vezetőjétől, Kutassy Judittól, 
aki a gyárlátogatás során 

felhívta figyelmünket a fon-
tos és érdekes dolgokra, 
megmutatta az új és mo-
dern Képzési Központot, 

valamint a jól felszerelt tan-
műhelyeket is. Videón ke-
resztül ismertük meg a gyár 
múltját, a gyárlátogatás 
során pedig betekintést 
nyertünk a jelenbe. Sok ér-
dekes dolgot tudtunk meg a 
műanyaggyártásról, és ma-
gáról a műanyagról, amiről 

eddig azt hittük, hogy káro-
sítja környezetünket, de 
most már tudjuk, hogy ez 
nem minden esetben igaz, 

sőt ha helyesen használjuk 
és újrahasznosítjuk, még 
védjük is környezetünket. A 
zárórendezvényen azok a 
versenyzők vehettek részt, 
akik mind az öt forduló kér-
dőívét kitöltötték, és határ-
időre visszaküldték. Erre a 
végső megmérettetésre a 

PEMÜ Sportcsarnokában 
került sor, ahol nagyon kel-
lemes légkörben újabb kér-
désekre kellett válaszol-
nunk. Az első három helye-
zett komoly pénzjutalomban 
részesült, amit az elnök-
vezérigazgató Hajdárné 
Molnár Elvira személyesen 
adott át a nyerteseknek. Mi 
a nyolc induló csoportból 
szoros versenyben a 3. he-
lyen végeztünk, és ezzel 
75000 forintot nyertünk a 
8.a és a 8.c osztálynak. Na-
gyon örültünk, és még jól is 
éreztük magunkat a verseny 
ideje alatt. Ehhez hozzájá-
rult a bőséges svédasztal,  
amiről a verseny elején és 
végén kiszolgálhattuk ma-
gunkat.  

PEMÜ – pályaorientációs verseny 

8. a&c osztály  

„…Akkor is játssz még. 
Ha senki nem felel,  

játssz még. 
Ha senki se kéri, játssz még. 

Ha senki sem érti, játssz 
még. Ha senki sem érti, hogy 

minek is játszol még.” 

Február végén egy számunk-
ra különleges színházi elő-
adáson voltunk Esztergom-
ban. Miért volt különleges? 
Iskolánk több „régi” és jelen-
legi tanulója is színpadra állt, 
köztük osztálytársunk, Árko-
si Viktória is. Az előadás 
címe Csodapadlás. Bepillant-
hattunk egy hétköznapi kis-
fiú nem hétköznapi csodavi-
lágába. A Damjanich utcai 
ház kicsi lakásában éli min-
dennapjait családjával (az 
anya szerepében Farkas Ré-
ka a 8.b-ből), mit sem sejtve 
környezetük csodavilágáról. 

Egy napon a történet hőse 
(az 5.a osztályos Kara Mar-
cell) kíváncsiságának nem 
tud ellenállni, és felmegy a 
padlásra, ahol megpillantja a 
csodát! Hogy milyen csodát? 
Ezt nézhettük meg gyerekek 
előadásában. A darab fő 
mondanivalója a barátság. 
Ezt a zenés, táncos ifjúsági 
előadást már több alkalom-
mal is teltházzal mutatták be 
a Musical Akadémia növen-
dékei. Az egyik ilyen elő-
adásnak lehettünk mi is ré-
szesei. Aki teheti, nézze 
meg! Nem csak gyerekeknek 

ajánljuk! :) Köszönjük a lehe-
tőséget, hogy mi is részesei 
lehettünk egy csodának! 

Különleges színházi előadás 

4.c osztályosok 
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Zrínyi-napok 

Az idei tanévben a Zrínyi-
napok a nemzeti összetarto-
zás jegyében zajlottak. A 
versenyekre meghívták a 
Petőfi- és az Eötvös-iskola 
tanulóit is. Először a két ta-
nítási nyelvű 3. és 4. évfo-
lyam számára meghirdetett 
angol nyelvi vetélkedőre 
került sor. Iskolánk tanulói 
az alábbi helyezéseket érték 
el. 
1.hely: Haracska Emma, Uj-
városi Vince 3.c 
2.hely: Flórián-Fodor Fanni, 
Malárik Máté 3.c 
3.hely:  Bartl Áron, Szijjártó 
Noel 3.c 
1.hely: Kollár Emma, Meszes 
Maja 4.c 

2.hely: Skrlyik Tímea, Brosch 
Noémi 4.c 
3.hely: Nagy Eszter, Németh 
Gréta Dorina 4.c 
Ezt a határon túli költők mű-
veinek versmondó versenye 
követte. A verseny díszven-
dége, Gubik Ági színésznő 
volt. Rajta kívül a zsűri tagjai 
még Nyizsnyánszkyné Tava-
szi Margit és Szabó-
Berghauer Zoltán voltak. A 
felső tagozatos gyerekek 
felvidéki, erdélyi, kárpátaljai 
és délvidéki költők verseit 
adták elő. A 7-8. évfolyamo-

soknál Szabó Anna (7.b) első 
helyezett lett, míg az ötödi-
kesek között Nagy Eszter 
(5.c) különdíjban részesült. 
Az elsősegélynyújtó verse-
nyen a dorogi hetedikesek 
és nyolcadikosok tizenegy 
csapattal képviseltették ma-
gukat. Iskolánk csapata, 
Hartmann Petra (7.b), Har-
mat Sára (7.a) és Süveges 
Márk (7.b) első helyezést 
értek el.  
Gratulálunk a versenyzőknek 
és a felkészítő pedagógusok-
nak!  

Csodapadlás 

Február 20-án a 4.c osztályo-
sok elmentek  a Csodapadlás 
című előadásra, ami a Musi-
cal Akadémia és a JP Dance 
Company közös előadása 
volt. A színpadra lépve na-
gyon izgatott voltam, mert 
tudtam, hogy az osztálytár-
saim a nézőtéren ülnek. A 
főhős, Lukács Péter szerepét 
Kara Marcell, iskolánk 5.a 
osztályos tanulója játszotta. 
Jómagam Csanszky Kázmér 
szerepében léptem színpad-
ra. Iskolánk régi tanulója, 
Rákosi Sámuel alakította 
Lügyőt, a manót, Árkosi Kla-
udia pedig a boszorkányt. 
Végül, de nem utolsó sorban 
az anyuka szerepét Farkas 
Réka, iskolánk 8.b osztályos 

tanulója játszotta el. Nagyon 
nagy munka volt létrehozni 
ezt az előadást, de a végén a 
sok-sok taps bebizonyította 
számunkra, hogy megérte. 

Árkosi Viktória 4.c 

Schieszler Anna 

Zrínyi Ilona matematikaverseny 

Idén is megrendezésre ke-
rült a hagyományos Zrínyi 
Ilona matematikaverseny. 
Már januárban elkezdtünk 
készülődni erre a versenyre. 
Országosan több ezren mé-
rettették meg magukat. Is-
kolánkból közel negyvenen 
írták meg a feladatlapot a 
Dobó Katalin Gimnázium-
ban, illetve a József Attila 
Általános Iskolában.  
Az a nagy megtiszteltetés 
ért, hogy iskolánkból egye-
dül engem hívtak be a me-
gyei díjátadóra Tatára a Kő-
kúti Általános Iskolába. A 
15. helyezést értem el, okle-
velet és könyvjutalmat is 
kaptam. Rengeteg gyerek 
gyűlt itt össze, ezért több, 

mint két órán át tartott a 
rendezvény. A díjak átadása 
közben szavalatot és hang-
szeres előadásokat is hall-
gathattunk. Az esemény 
végül állófogadással zárult. 

Berecz Balázs 8.b 
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Február 8-án rendeztük meg 
idén iskolánkban a hagyomá-
nyos szülők-nevelők jóté-
konysági bálját. A nyitótán-
cot a nyolcadik osztályos 
tanulók adták elő, ami ebben 
az évben is nagyon látványos 
volt. Nagy örömömre szol-
gált, hogy szinte minden 
nyolcadikos diák részt vett a 
táncban. Sokat gyakoroltunk, 
de meg is lett az eredménye. 
Az iskolában már annyi fehér 
ruhát beszereztünk, hogy 
nincs gondunk akkor sem, ha 
minden végzős lány táncolni 
akar. Átélhetik az első bál 

élményét, a gyerekek a 

szüleikkel is táncolhattak. 
Megható volt látni, mennyit 
nőttek a gyerekek ez alatt a” 
pár” év alatt, mióta tanítjuk 
őket A tánc után finom va-

csorát fogyaszthattunk el, 
amelyet iskolánk konyháján 
készítettek. Vegyes tálakat 
kaptunk minden jóval meg-
rakva. Bár nehézkes egy jó 

vacsora után táncolni, de 
nekünk sikerült. Kezdődhe-
tett hát a mulatság. Az idén 
retro diszkó volt. Éjfélkor a 
tombolahúzáson nagyon sok 
értékes nyereményt sorsol-
tak ki. Ezúton is köszönjük a 
támogatóknak! A pihenő 
után folytatódhatott a hajna-
lig tartó mulatság, ahol min-
denki nagyon jól érezte ma-
gát. 
Köszönjük szépen a segítsé-
get Rajos Szilviának, vala-
mint a Szülői Munkaközös-
ségnek! 

Idén is megrendeztük isko-
lánk hagyományos farsangi 
bálját az alsó tagozatos ta-
nulók részére. Minden kisdi-

ák nagy izgalommal készült 
az eseményre. Szokás szerint 
óriási sikert aratott a tanító 
nénik táncos megnyitója. A 
csoportos jelmezesek igazi 
karneváli hangulatot vará-

zsoltak. Voltak köztük cow-
boy-ok, szurkolók, emoji-k, 
macskák és egérkék, de volt 
kínai sárkány és „igazi” zsák-
bamacska is. Az egyéni jel-
mezesek közül a zsűri na-
gyon nehezen tudott válasz-
tani, hiszen rendkívül sok 
volt az ötletes, fantasztikus 
figura. Igyekeztünk új prog-
ramokat is beilleszteni a 
felvonulás és a tombola kö-
zé, hogy minél változatosabb 
legyen tanulóink számára a 
buli. Óriási érdeklődés fo-
gadta a zsákbamacskát, a 
sorsjegyet és az arcfestést is.  
A szerencsekerék előtt folya-
matosan hosszú sor kígyó-
zott. Ügyes táncosokat lát-
hattunk a táncversenyen, a 
büfében pedig finom sütiket 
és szendvicseket kóstol-

hattunk. A tombolán, a gye-
rekek nagy örömére renge-
teg értékes nyeremény ke-
rült kisorsolásra. Vidáman 
búcsúztunk a téltől, remekül 
telt el az a péntek délután. 
Köszönettel tartozunk a min-
ket támogató kedves szülők-
nek, hiszen ez a műsor nél-
külük most valóban nem jött 
volna össze. 

Eötvös bál 2020 

Szabó Márta 

Szencziné Szilárd Gabriella 

Farsang 2020 
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2020. március 3-án került 
sor Kreitner Péter Gravitáció 
című önálló kiállításának 
megnyitójára az Eötvös Ga-
lériában. Kolonics Péter, 
iskolánk művész-tanára kö-
szöntötte az érdeklődőket. 
„Kedves közönség! Nagy 

örömmel köszöntök minden-
kit Kreitner Péter festőmű-
vész kiállításának megnyitó-
ján. Nem ismeretlen ő Doro-
gon, hiszen több közös kiállí-
táson is szerepelt munkáival 
a Dorogi Galériában. Nem 
ismeretlen nálunk sem, hi-

szen itt is bemutatkozott 
már hét évvel ezelőtt, Kis 
Lucával közösen rendezett 
kiállításán.  
Nem is tudom már pontosan 
felidézni, hány éve találkoz-
tunk először. Több mint tíz 
éve, az biztos. Volt egy gon-
dolatom. Mit szólna, ha 
megnyitó helyett csak egy 
kicsit beszélgetnénk itt, csak 
úgy meghitten magunkban, 
szinte észrevétlenül a közön-
ség előtt arról, hogy miként 
kezdődött ez a történet, 
hogy talált rá az alkotókörre, 
hogy talált rá az alkotókör, 
miért a képzőművészet, mi-
ért fest, alkot, mi a célja 
ezzel az egésszel. Finoman 
értésemre adta, hogy hagy-
jam békén. Nem a szavak 
embere. Eltekintettem ettől 
a megoldástól, de találtam 

egy régi iratot, így most kifo-
gok rajta, mégis beszéltetni 
fogom. Hét évvel ezelőtt írta 
a következő gondolatokat: 
„Ha elgondolkodtam vala-
min, azt akartam, hogy meg-
maradjon, mert az igazán jó 
ötleteket, gondolatokat rög-
zíteni kell. Már régóta rajzo-
lok, festek, eleinte féltem 
tőle, de aztán egyre jobb lett 
a barátságunk a vászonnal 
és az ecsettel. Nem a csend-
élet, inkább a mozgás érde-
kel. Ezen belül legjobban a 
képi lehetetlenségek ábrázo-
lása, példaképeim Salvador 
Dali és Maurits Cornelis 
Escher.” Tehát mindezt hét 
éve vetette papírra Péter, és 
ha körülnézünk, ma mindez 
itt van vászonra, farostra 
írva.„ 

Kiállítás-megnyitó 

A Nemzetközi Könyvajándé-
kozás Napját Magyarorszá-
gon hatodik éve ünnepeljük 
meg. A kezdeményezés egy 
önkéntes felhívás mindenki 
számára. Célja, hogy növelje 
a gyerekek hozzáférési lehe-
tőségeit a könyvekhez, hogy 
még több kedvet kapjanak 
az olvasáshoz. Iskolánk elő-
ször az idei évben csatlako-
zott ehhez a kezdeménye-
zéshez. Azzal a kéréssel for-
dultunk a szülők felé, hogy 
amennyiben módjuk van rá, 

ezen a napon ajándékozza-
nak egy könyvet az iskolai 
könyvtárnak. A könyvgyűjtő 
akció minden várakozásun-
kat felülmúlta. Állományunk 
több mint 250 kötettel gya-
rapodott. Ezúton is szeret-
ném megköszönni azt sok 
szép mesekönyvet, ifjúsági 
regényt és ismeretterjesztő 
könyvet, amelyet felaján-
lottak iskolai könyvtárunk 
számára.  

Nemzetközi Könyvajándékozás Napja 

Március elején le-
hetőségünk volt a 
közelmúltban meg-
nyílt múzeumot 
megtekinteni. 
A kedves fogadta-
tás után megnéz-
hettük egy terep-
asztalon a Dorogi-
szénmedencét. 
Majd egy képzeletbeli „kas” 
alján nemcsak láthattuk, de 
meg is foghattuk a szenet. 
Nagyon érdekes mozgó ma-
ketteket is találtunk itt, ame-
lyek a bányászat hétköznap-
jait mutatják be. Láthattunk 
jeleneteket a szén kitermelé-
séről, elszállításáról, a bá-
nyamentők munkájáról, sőt 
még egy sújtólégrobbanást is 
modelleztek. Ezután ketté-
vált az osztály. Az egyik cso-
port bányászlámpát készített 
lelkes animátorok segítségé-
vel. A másik csoport beme-

hetett egy tárnafolyosóra, 
ahol bányászati eszközöket 
állítottak ki, és ahol régi tele-
fonokon a bányászattal kap-
csolatos zenéket hallgat-
hattunk. 
A legérdekesebb azonban az 
volt, amikor egy VR-
szemüvegen keresztül virtu-
álisan mi is bányászok le-
hettünk, lent a bányában 
láthattuk az ott folyó mun-
kát. Sok élménnyel tértünk 
haza! 

Látogatás a dorogi Reimann  
Bányászattörténeti Miniverzumban 

Schieszler Anna 

A második évfolyamosok 

Szerk. 
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ÖKO-TOTÓ 

A dorogi Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola az idei tanévben 
is megrendezte a Petőfi-
napok tanulmányi versenye-
it. Iskolánk tanulói szép 
számmal vettek részt ezen az 
eseményen.  
Versenyeredmények: 
Szavalóverseny 
1-2. osztály 
1.hely:  
Kele Fodor Cinka 1.c 
3-4. osztály 
2.hely:  
Madarász Dóra 4.c 
 
Rajzverseny 
1-2.osztály 
1.hely:  
Martinecz Antónia 2.c 
2.hely:  
Sál Laura 1.b 
3-4. osztály 
3.hely:  
Nyilas Nóra 4.a 
 
Alsós műveltségi vetélkedő 
2. hely:  
Eötvös 2. csapata 
Artner Sebestyén 3.c,  
Kollár Emma 4.c,  
Skrlyik Tímea 4.c,  
Vágvölgyi Vazul 3.c 

3.hely:  
Eötvös 1. csapata 
Eröss Nikolett 3.b,  
Márton Csanád 4.a,  
Móczár Roland 3.b, 
Tóth Sára 4.a 
 
Történelemverseny 
Megosztott 1. hely: 
Hartmann Petra 7.b,  
Illés Vandab 7.b,  
Ladányi Csongor 7.a,  
Mihály Árpád 7.a,  
 
Irodalmi és könyvtárhaszná-
lati vetélkedő 
2.hely:  
Eötvös 1. csapata 
Török Zsombor 5.c,  
Győry Máté 6.c,  
Brosch Bettina 7.b,  
Németh Tamás 8.b 
3.hely:  
Eötvös 2. csapata 
Móczár Petra 5.a,  
Konrád Hajnalka 6.a,  
Szabó Anna 7.b,  
Varga Kerecsen 8.a 
 
Gratulálunk a versenyzőknek 
és felkészítő tanáraiknak! 

Petőfi-napok 

Oldd meg a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos ÖKO-
TOTÓT! A megfejtést - a 
feladat sorszámát és a vá-
lasz betűjelét - küldjétek el 
Anna néninek az alábbi e-
mail címre:  
schieszleranna@gmail.com 
Jó szórakozást! 
 
1. Keletkezik-e a termé-
szetben hulladék? 
a) igen, az állatok sokat 
szemetelnek 
b) igen, rengeteg (például a 
lehullott falevél) 
c) nem, minden anyag ré-
sze a körforgásnak 
 
2. Melyik a szelektív hulla-
dékgyűjtés helyes megfo-
galmazása? 
a) azt a hulladékot gyűj-
töm, amit nem tudok más-
hová kidobni, eltüntetni 
b) anyagfajták szerint külön 
gyűjtjük a hulladékokat 
c) amikor leviszem a sze-
metet és a kukába kido-
bom  
 
3. Mit kell tenni az üres 
műanyag flakonokkal? 
a) összetaposva a szelektív 
gyűjtőbe dobni 
b) ki kell dobni a kukába 
c) kirakni a napra és meg-
várni míg elolvad  
4. Mit lehet komposztálni? 
a) labda, üveg, hús, alma 
b) száraz virág, betelt füzet, 
palack, elem 
c) krumplihéj, levágott fű, 
almacsutka, kávézacc 
 
5. Válaszd ki a környezet-
védelmi szempontból leg-
jobb csomagolást! 
a) alumínium doboz 
b) visszaváltható üveg 
c) eldobható műanyag pa-
lack 

Kondor Anett 

Schieszler Anna 
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Február végén rendezték 
meg Dorogon a városi sport-
csarnokban a 2020. évi diák 
I-es szabadfogású országos 
bajnokságot. A 32 kilogram-
mos súlycsoportban Czuczor 
Ervin 5.b osztályos tanuló 
mind az öt mérkőzését  
megnyerve, magabiztos 
birkózást bemutatva bajnoki 

címet szerzett. Ervin oroshá-
zi, abonyi, dorogi, kiskunfél-
egyházi és ferencvárosi el-
lenfelét is könnyedén győzte 
le a dobogó tetejéig vezető 
úton.  

Czuczor Ervin országos bajnok lett  

 

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 

 

Sulikézi Fesztivál 2020 

2020. február 29-én ismét 
megrendezték a Sulikézi 
Fesztivál eseményét a Kézi-
labda az Iskolában prog-
ramban résztvevő iskolák 
számára. A helyszínt a bu-
dapesti SPORT 11 szabad-
időközpont biztosította. A 
programban résztvevő ösz-
szes iskola 1-2. osztályos 
tanulói, fiúk-lányok mér-
hették össze szivacskézilab-
da tudásukat. Öt pályán 
zajlottak a mérkőzések. 
Iskolánk csapatai a követke-
ző mérkőzéseket játszották: 
1. osztályosok: 
 Eötvös József Általános 
Iskola (Dorog) – Weöres 
Sándor Általános Iskola 
(Tököl), Eötvös József Álta-
lános Iskola (Dorog) – Kar-
dos István Általános Iskola 
(Sziget-szentmiklós).  
2. osztályosok: 
Eötvös József Általános Is-
kola (Dorog) - Papp Berta-
lan Ószőlői Általános Iskola 
(Tiszaföldvár), Eötvös József 
Általános Iskola (Dorog) – 
Petőfi Sándor Általános 

Iskola 1. (Túrkeve). Az ered-
mény nem a leglényege-
sebb szempont, ezért ered-
ményhirdetés sincs. A játék 
megértése és megszerette-
tése volt a cél.  
 
A csapatok tagjai:  
Felső sor:  
Hartmann Petra 7.b (játék-
vezető), Fehér Bianka 2.b, 
Vegera Zsófi 2.b, Kőrösi 
Kata 2.a, Haász Hanna 2.a, 
Bakonyi Bíborka 2.c, Né-
meth Hanna Barbara 2.c, 
Vágvölgyi Dóra 2.c, Balogh 
Sára 2.a, Kontár Boglárka 
7.b (játékvezető)  
 
Alsó sor:  
Dobi Nóra Beáta 1.b, Hol-
lós Hanna 1.b, Gál Diána 
Vivien 1.a, Kele-Fodor Cin-
ka 1.c, Farkas Borka 1.a, 
Asztalos Jázmin 1.a, Bátori 
Lia 1.a, Kákonyi Zsófia 1.b 
Felkészítők: Varga Elvira, 
Vig Attila  

Varga Elvira 

Forrás: 
www.facebook.com/
Budapesti Honvéd SE 

Birkózás 

Március elején Zsámbékon a 
Zichy Miklós Általános Iskola 
Tornacsarnoka adott otthont 
a IX. Fekete Gyémánt Kupa 
birkózó versenynek. A meg-
mérettetésen 11 ország 146 
versenyzője vett részt, ebből 
10-en Dorogról, négyen is-
kolánkból.  
Eredmények: 
Diák I. 2007-2008-ban szüle-
tettek (kötöttfogás): 

2. hely 32 kg Kovács Edvin   
5. hely 32 kg Grósz Arnold  
1. hely 42 kg Szilágyi Domi-
nik  
2. hely 58 kg Kollár Alexand-
ra  
Diák II. 2009-2010-ben szü-
letettek (szabadfogas) 
1. hely 42 kg Szilágyi Domi-
nik  
 Forrás:  

http://dorogisport.hu/ 


