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A szabadságharc nagyasszonyai
1848. március15-i színdarab
Idén is, mint minden évben,
az 5. évfolyam adta elő a
március 15-i megemlékezést.
Amikor megkaptuk a színdarab szövegét, nagyon örültünk, hiszen ez nemcsak a
harcról szólt, hanem a márciusi ifjak és a szabadságharc híres alakjainak feleségeiről is. Én Klapka György
tábornok feleségét alakítottam. Nagyon élveztem,
hogy olyan szép ruhában
szerepelhettem. Szerintem a
többiek is így gondolhatták.

Sikerült hamar megtanulnunk a szöveget. Rengeteget
próbáltunk, és szerintem
ennek meg is lett az eredménye. Rita néni segített, hogy
hogyan hangsúlyozzuk a
mondatokat, hogy mozogjunk, hova tekintsünk. A
finomabb részleteket mi
magunk dolgoztuk ki. Megbeszéltük, 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 minden 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.
Jurácsik Lotti 5.c

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

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

Nyertesek:
Dudás Ádám 3.a
Jagudits Lili 2.c
Tóth Ákos 2.b
Nyereményüket - egy környezetvédelmi foglalkoztató
füzetet—a könyvtárban vehetik majd át, amikor újra
elkezdődik az iskolai oktatás!
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Újabb alkotóköri sikerek

Jól indult a 2020-as év iskolánk alkotókörének. A Magyar 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 általános- és középiskolás
tanulói számára. A
pályázó diákoknak
tanulmányaik alapján kellett kiválasztaniuk a számukra legkedvesebb időszakot
a magyar történelemből, és cselekményt,
jelenetet

Színre léptünk
A hagyományokhoz híven
iskolánk az idei évben is
megrendezte a színre lépünk foglalkozásokat a leendő elsősök számára. Az

ábrázolva bemutatni a kor
jellegzetes katonáit. A kilenc
megyéből beérkező több
száz alkotást szakmai zsűri
értékelte, melynek eredményeként szakkörünkből Bartus Lili (8.a) és Plangár Dorina (5.a) megosztott első,
Fekete Dóra (6.a) második,
Kesselyák Zília (6.a) harmadik díjban részesült, Szabó
Anna (7.b) és Babics Luca
(5.b) különdíjas lett. A beérkező munkák magas színvonala miatt a zsűri szakkörünk

minden résztvevőjének dicsérő oklevelet adományozott. A díjátadásra január 20án Győrben, a Széchenyi
István Egyetem Apáczai Csere János Karának dísztermében került sor. Külön köszönjük a honvédségnek,
hogy személyesen szállították a helyszínre diákjainkat!
Gratulálok a díjazottaknak és
az Eötvös Alkotókör minden
tagjának!
(kOpE)

Cirkuszban jártunk

első két foglalkozás decemberben, az ünnepekre való
várakozás időszakában zajlott, a harmadik februárban,
a farsang jegyében telt.
Mindhárom
alkalommal
szép számmal jelentek meg
a gyermekek és a szüleik. A
tanító nénik színes programokkal kedveskedtek az
óvodásoknak, melyen a
gyermekek láthatóan szívesen vettek részt és jól érezték magukat.
Kondor Anett

Február 20-án délben az
egész hatodik évfolyam a
Fővárosi Nagycirkuszba indult. Két nagy busszal mentünk Budapestre. A buszok a
cirkusz előtt tettek le minket, majd egy közeli parkba
sétáltunk, ahol egy szép
tavat is láttunk, és a benne
lévő halakat meg is etettük.
Az előadás 3 órakor kezdődött. 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 magunkat.
Bódi Abigél
Tillich Tamara 6.c
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PEMÜ – pályaorientációs verseny
A PEMÜ Műanyagipari Zrt.
pályaorientációs versenyt
hirdetett a továbbtanulás
előtt álló 8. osztályos tanulóknak. A verseny öt fordulóból állt. A kérdőívek publikálása és a feladatok megoldása interneten keresztül a
tanműhely honlapján történt. A tanulóknak fordulónként tíz kérdésre kellett válaszolniuk, és határidőre
beküldeni a PEMÜ Képzési
Központjába. A kérdések a
gyárral, a gyár múltjával,
jelenével, az ott gyártott
termékekkel, a műanyag
feldolgozással, az újrahasznosítással foglalkoztak. A
fordulókhoz sok segítséget
kaptunk a Képzési Központ
vezetőjétől, Kutassy Judittól,
aki a gyárlátogatás során

felhívta figyelmünket a fontos és érdekes dolgokra,
megmutatta az új és modern Képzési Központot,

eddig azt hittük, hogy károsítja környezetünket, de
most már tudjuk, hogy ez
nem minden esetben igaz,

valamint a jól felszerelt tanműhelyeket is. Videón keresztül ismertük meg a gyár
múltját, a gyárlátogatás
során pedig betekintést
nyertünk a jelenbe. Sok érdekes dolgot tudtunk meg a
műanyaggyártásról, és magáról a műanyagról, amiről

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

PEMÜ
Sportcsarnokában
került sor, ahol nagyon kellemes légkörben újabb kérdésekre kellett válaszolnunk. Az első három helyezett komoly pénzjutalomban
részesült, amit az elnökvezérigazgató
Hajdárné
Molnár Elvira személyesen
adott át a nyerteseknek. Mi
a nyolc induló csoportból
szoros versenyben a 3. helyen végeztünk, és ezzel
75000 forintot nyertünk a
8.a és a 8.c osztálynak. Nagyon örültünk, és még jól is
éreztük magunkat a verseny
ideje alatt. Ehhez hozzájárult a bőséges svédasztal,
amiről a verseny elején és
végén kiszolgálhattuk magunkat.
8. a&c osztály

Különleges színházi előadás
„…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 számunkra különleges színházi előadáson voltunk Esztergomban. Miért volt különleges?
Iskolánk több „régi” és jelenlegi tanulója is színpadra állt,
köztük osztálytársunk, Árkosi Viktória is. Az előadás
címe Csodapadlás. Bepillanthattunk egy hétköznapi kisfiú nem hétköznapi csodavilágába. A Damjanich utcai
ház kicsi lakásában éli mindennapjait családjával (az
anya szerepében Farkas Réka a 8.b-ből), mit sem sejtve
környezetük csodavilágáról.

Egy napon a történet hőse ajánljuk! :) Köszönjük a lehe(az 5.a osztályos Kara Mar- tőséget, hogy mi is részesei
cell) kíváncsiságának nem lehettünk egy csodának!
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 alkalommal is teltházzal mutatták be
a Musical Akadémia növendékei. Az egyik ilyen előadásnak lehettünk mi is részesei. Aki teheti, nézze
meg! Nem csak gyerekeknek
4.c osztályosok
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Zrínyi Ilona matematikaverseny

Csodapadlás
Február 20-án a 4.c osztályosok elmentek a Csodapadlás
című előadásra, ami a Musical Akadémia és a JP Dance
Company közös előadása
volt. A színpadra lépve nagyon izgatott voltam, mert
tudtam, hogy az osztálytársaim a nézőtéren ülnek. A
főhős, Lukács Péter szerepét
Kara Marcell, iskolánk 5.a
osztályos tanulója játszotta.
Jómagam Csanszky Kázmér
szerepében léptem színpadra. Iskolánk régi tanulója,
Rákosi Sámuel alakította
Lügyőt, a manót, Árkosi Klaudia 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

Idén is megrendezésre került a hagyományos Zrínyi
Ilona matematikaverseny.
Már januárban elkezdtünk
készülődni erre a versenyre.
Országosan több ezren mérettették meg magukat. Iskolánkból közel negyvenen
írták meg a feladatlapot a
Dobó Katalin Gimnáziumban, illetve a József Attila
Általános Iskolában.
Az a nagy megtiszteltetés
ért, hogy iskolánkból egyedül engem hívtak be a megyei díjátadóra Tatára a Kőkúti Általános Iskolába. A
15. helyezést értem el, oklevelet és könyvjutalmat is
kaptam. Rengeteg gyerek
gyűlt itt össze, ezért több,

mint két órán át tartott a
rendezvény. A díjak átadása
közben szavalatot és hangszeres előadásokat is hallgathattunk. Az esemény
végül állófogadással zárult.
Berecz Balázs 8.b

Zrínyi-napok
Az idei tanévben a Zrínyinapok a nemzeti összetartozás jegyében zajlottak. A
versenyekre meghívták a
Petőfi- és az Eötvös-iskola
tanulóit is. Először a két tanítási nyelvű 3. és 4. évfolyam számára meghirdetett
angol nyelvi vetélkedőre
került sor. Iskolánk tanulói
az alábbi helyezéseket érték
el.
1.hely: Haracska Emma, Ujvárosi 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 műveinek versmondó versenye
követte. A verseny díszvendége, Gubik Ági színésznő
volt. Rajta kívül a zsűri tagjai
még Nyizsnyánszkyné Tavaszi Margit és SzabóBerghauer 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 ötödikesek között Nagy Eszter
(5.c) különdíjban részesült.
Az elsősegélynyújtó versenyen a dorogi hetedikesek
és nyolcadikosok tizenegy
csapattal képviseltették magukat. Iskolánk csapata,
Hartmann Petra (7.b), Harmat Sára (7.a) és Süveges
Márk (7.b) első helyezést
értek el.
Gratulálunk a versenyzőknek
és a felkészítő pedagógusoknak!

Schieszler Anna

Csengőszó
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Farsang 2020
Idén is megrendeztük iskolánk hagyományos farsangi
bálját az alsó tagozatos tanulók 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 cowboy-ok, szurkolók, emoji-k,
macskák és egérkék, de volt
kínai sárkány és „igazi” zsákbamacska is. Az egyéni jelmezesek közül a zsűri nagyon nehezen tudott választani, hiszen rendkívül sok
volt az ötletes, fantasztikus
figura. Igyekeztünk új programokat is beilleszteni a
felvonulás és a tombola közé, hogy minél változatosabb
legyen tanulóink számára a
buli. Óriási érdeklődés fogadta a zsákbamacskát, a
sorsjegyet és az arcfestést is.
A szerencsekerék előtt folyamatosan hosszú sor kígyózott. Ügyes táncosokat láthattunk a táncversenyen, a
büfében pedig finom sütiket
és szendvicseket kóstol-

hattunk. A tombolán, a gyerekek nagy örömére rengeteg értékes nyeremény került kisorsolásra. Vidáman
búcsúztunk a téltől, remekül
telt el az a péntek délután.
Köszönettel tartozunk a minket támogató kedves szülőknek, hiszen ez a műsor nélkülük most valóban nem jött
volna össze.
Szabó Márta

Eötvös bál 2020
Február 8-án rendeztük meg
idén iskolánkban a hagyományos szülők-nevelők jótékonysági bálját. A nyitótáncot a nyolcadik osztályos
tanulók adták elő, ami ebben
az évben is nagyon látványos
volt. Nagy örömömre szolgált, 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 megrakva. Bár nehézkes egy jó

vacsora után táncolni, de
nekünk sikerült. Kezdődhetett hát a mulatság. Az idén
retro diszkó volt. Éjfélkor a
tombolahúzáson nagyon sok
értékes nyereményt sorsoltak ki. Ezúton is köszönjük a
támogatóknak! A pihenő
után folytatódhatott a hajnalig tartó mulatság, ahol mindenki nagyon jól érezte magát.
Köszönjük szépen a segítséget Rajos Szilviának, valamint a Szülői Munkaközösségnek!
Szencziné Szilárd Gabriella
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Kiállítás-megnyitó
2020. március 3-án került
sor Kreitner Péter Gravitáció
című önálló kiállításának
megnyitójára az Eötvös Galériában. Kolonics Péter,
iskolánk művész-tanára köszöntötte az érdeklődőket.
„Kedves közönség! Nagy

örömmel köszöntök mindenkit Kreitner Péter festőművész kiállításának megnyitóján. Nem ismeretlen ő Dorogon, hiszen több közös kiállításon is szerepelt munkáival
a Dorogi Galériában. Nem
ismeretlen nálunk sem, hi-

Nemzetközi Könyvajándékozás Napja
A Nemzetközi Könyvajándékozás Napját Magyarországon hatodik éve ünnepeljük
meg. A kezdeményezés egy
önkéntes felhívás mindenki
számára. Célja, hogy növelje
a gyerekek hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez, hogy
még több kedvet kapjanak
az olvasáshoz. Iskolánk először az idei évben csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Azzal a kéréssel fordultunk a szülők felé, hogy
amennyiben módjuk van rá,

ezen a napon ajándékozzanak egy könyvet az iskolai
könyvtárnak. A könyvgyűjtő
akció minden várakozásunkat felülmúlta. Állományunk
több mint 250 kötettel gyarapodott. Ezúton is szeretném megköszönni azt sok
szép mesekönyvet, ifjúsági
regényt és ismeretterjesztő
könyvet, amelyet felajánlottak iskolai könyvtárunk
számára.
Schieszler Anna

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

egy régi iratot, így most kifogok rajta, mégis beszéltetni
fogom. Hét évvel ezelőtt írta
a következő gondolatokat:
„Ha elgondolkodtam valamin, azt akartam, hogy megmaradjon, mert az igazán jó
ötleteket, gondolatokat rögzíteni kell. Már régóta rajzolok, festek, eleinte féltem
tőle, de aztán egyre jobb lett
a barátságunk a vászonnal
és az ecsettel. Nem a csendélet, inkább a mozgás érdekel. Ezen belül legjobban a
képi lehetetlenségek ábrázolása, példaképeim Salvador
Dali és Maurits Cornelis
Escher.” Tehát mindezt hét
éve vetette papírra Péter, és
ha körülnézünk, ma mindez
itt van vászonra, farostra
írva.„
Szerk.

Látogatás a dorogi Reimann
Bányászattörténeti Miniverzumban
Március elején lehetőségünk volt a
közelmúltban megnyílt
múzeumot
megtekinteni.
A kedves fogadtatás után megnézhettük egy terepasztalon a Dorogiszénmedencét.
Majd egy képzeletbeli „kas”
alján nemcsak láthattuk, de
meg is foghattuk a szenet.
Nagyon érdekes mozgó maketteket is találtunk itt, amelyek a bányászat hétköznapjait mutatják be. Láthattunk
jeleneteket a szén kitermeléséről, elszállításáról, a bányamentők munkájáról, sőt
még egy sújtólégrobbanást is
modelleztek. Ezután kettévált az osztály. Az egyik csoport bányászlámpát készített
lelkes animátorok segítségével. A másik csoport beme-

hetett egy tárnafolyosóra,
ahol bányászati eszközöket
állítottak ki, és ahol régi telefonokon a bányászattal kapcsolatos zenéket hallgathattunk.
A legérdekesebb azonban az
volt, amikor egy VRszemüvegen keresztül virtuálisan mi is bányászok lehettünk, lent a bányában
láthattuk az ott folyó munkát. Sok élménnyel tértünk
haza!
A második évfolyamosok
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Petőfi-napok

ÖKO-TOTÓ
Oldd meg a környezetvédelemmel kapcsolatos ÖKOTOTÓT! A megfejtést - a
feladat sorszámát és a válasz betűjelét - küldjétek el
Anna néninek az alábbi email címre:
schieszleranna@gmail.com
Jó szórakozást!

A dorogi Petőfi Sándor Általános Iskola az idei tanévben
is megrendezte a Petőfinapok tanulmányi versenyeit. 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 könyvtárhasználati 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!
Schieszler Anna

1. Keletkezik-e a természetben hulladék?
a) igen, az állatok sokat
szemetelnek
b) igen, rengeteg (például a
lehullott falevél)
c) nem, minden anyag része a körforgásnak
2. Melyik a szelektív hulladékgyűjtés helyes megfogalmazása?
a) azt a hulladékot gyűjtöm, amit nem tudok máshová kidobni, eltüntetni
b) anyagfajták szerint külön
gyűjtjük a hulladékokat
c) amikor leviszem a szemetet és a kukába kidobom
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 megvárni 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 környezetvédelmi szempontból legjobb csomagolást!
a) alumínium doboz
b) visszaváltható üveg
c) eldobható műanyag palack
Kondor Anett
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Sulikézi Fesztivál 2020
2020. február 29-én ismét
megrendezték a Sulikézi
Fesztivál eseményét a Kézilabda az Iskolában programban résztvevő iskolák
számára. A helyszínt a budapesti SPORT 11 szabadidőközpont biztosította. A
programban résztvevő öszszes iskola 1-2. osztályos
tanulói, fiúk-lányok mérhették össze szivacskézilabda tudásukat. Öt pályán
zajlottak a mérkőzések.
Iskolánk csapatai a következő mérkőzéseket játszották:
1. osztályosok:
Eötvös József Általános
Iskola (Dorog) – Weöres
Sándor Általános Iskola
(Tököl), Eötvös József Általános Iskola (Dorog) – Kardos István Általános Iskola
(Sziget-szentmiklós).
2. osztályosok:
Eötvös József Általános Iskola (Dorog) - Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola
(Tiszaföldvár), Eötvös József
Általános Iskola (Dorog) –
Petőfi Sándor Általános

Iskola 1. (Túrkeve). Az eredmény nem a leglényegesebb szempont, ezért eredményhirdetés sincs. A játék
megértése és megszerettetése volt a cél.
A csapatok tagjai:
Felső sor:
Hartmann Petra 7.b (játékvezető), Fehér Bianka 2.b,
Vegera Zsófi 2.b, Kőrösi
Kata 2.a, Haász Hanna 2.a,
Bakonyi Bíborka 2.c, Németh Hanna Barbara 2.c,
Vágvölgyi Dóra 2.c, Balogh
Sára 2.a, Kontár Boglárka
7.b (játékvezető)
Alsó sor:
Dobi Nóra Beáta 1.b, Hollós Hanna 1.b, Gál Diána
Vivien 1.a, Kele-Fodor Cinka 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

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

Czuczor Ervin országos bajnok lett
Február végén rendezték
meg Dorogon a városi sportcsarnokban a 2020. évi diák
I-es szabadfogású országos
bajnokságot. A 32 kilogrammos súlycsoportban Czuczor
Ervin 5.b osztályos tanuló
mind az öt mérkőzését
megnyerve,
magabiztos
birkózást bemutatva bajnoki

címet szerzett. Ervin orosházi, abonyi, dorogi, kiskunfélegyházi és ferencvárosi ellenfelét is könnyedén győzte
le a dobogó tetejéig vezető
úton.
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 megmérettetésen 11 ország 146
versenyzője vett részt, ebből
10-en Dorogról, négyen iskolánkból.
Eredmények:
Diák I. 2007-2008-ban születettek (kötöttfogás):

2. hely 32 kg Kovács Edvin
5. hely 32 kg Grósz Arnold
1. hely 42 kg Szilágyi Dominik
2. hely 58 kg Kollár Alexandra
Diák II. 2009-2010-ben születettek (szabadfogas)
1. hely 42 kg Szilágyi Dominik
Forrás:
http://dorogisport.hu/

