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Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
s amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.



GONDOLATOK AKARÁCSONYRÓL
Egy fenyőillatú ünnep

Az év koronája, a karácsony környékén járunk már. Ilyenkor minden ember megbékél
és türelmes lesz a környezetében élőkhöz.
Nálunk a karácsony előtti takarítást a család együtt végzi. Az anya, a nővérem és én
pucoljuk az ablakot, apa pedig az ajtódísz készítésében ügyeskedik.
A karácsonyi vacsora főzése is közösen történik. Halk karácsonyi zene szól, talán a
Csendes éj. Apa régi családi történeteket mesél, amik mindig feldobják a hangulatot.
A karácsonyi vacsora legtöbbször töltött káposzta és húsleves. Az édességek egyike
mindig a mások-diós kalács. Ez az étel a mi családunk egyik hagyománya.
A karácsonyfa díszítést is együtt csináljuk. Előbb az égőket, majd a többi szépséget:
a papírdíszeket és az üvegdíszeket.
Az ablak sima üvegét átfonja a fagy jégvirága, melynek virágcsokrán sziporkázik az
égők fénye.
A fa díszítése után jön az „égi manna”, az ételek királya: a töltött káposzta és a
húsleves.
A desszert után jön az ajándékozás. Könnyes szemmel, meleg szívvel öleljük át
egymást. Most meggyújtjuk a negyedik gyertyát is. Ilyenkor szoktunk imádkozni
azokért, akik nem lehetnek velünk.
Kis idő múlva leül a család beszélgetni. Felidézzük a régi karácsonyokat és a szüleim
gyerekkorát. Sokat nevetünk a régi emlékeken.
Régen, mikor még kicsik voltunk, az apukám elvitt minket sétálni, amikor az anyukám
a fát díszítette. Ilyenkor azt mondták, hogy a Jézuska az ablakon keresztül hozta a
fát és az ajándékokat. Ezt akkor gyermeki komolysággal el is hittük, de ma már csak
nevetünk rajta.
A fenyő és mézeskalács illatú szobába valami melegség árad a szívembe: ez a
mérhetetlen boldogság és szeretet. Ezt az érzést nem lehet leírni, ezt érezni kell.

Pauszni Mária 8.a

Egy fenyőfa álma

Egy vén fenyőfa, sok tűlevéllel,
fent sóhajtozik a Bakony hegyében:
sóhajtozik, mert hó lepi ágát
rázza magáról a télnek fuvallatát.

Ó nagy természet, viharaid tépnek
Én nyögöm kínját a zimankós télnek,
százszor jobb volna, ha betelne
vágyam
s állnék ragyogva a fénylő éjszakában.

Mert ha én egyszer kiválasztott lennék
ha a karácsonyt velem ékesítenék
s ága lehetnék népek ünnepének:
szívesen adnám törzsem a fejszének.

Betelne minden gyermek szív álma:
ezernyi tű rajtam ajándékká válna,
s tél közepében egy csillagos éjjel,
ragyogva szórnám köztük szanaszéjjel.

Egy vén fenyőfa, sok tűlevéllel,
fent sóhajtozik a Bakony hegyében:

sóhajtozik, mert hó lepi ágát
rázza magáról a télnek fuvallatát.

Tóth Renáta 7.a



Régi idők karácsonya Ménfőcsanakon

A szülők már előző este az „első szobában” feldíszítették a fát vagy faágat. „Aranyos diót”,
almát, arany vagy ezüst színbe mártott „gubacsot”, maguk által sütött – baba, csillag, hal, stb.
formájú – figurát, maguk által főzött cukrot, „ezüst színű staniolba” csomagolva, sifliolvasót,
felfűzött pattogatott kukoricát kötöztek a fára. Az egész fát „angyalhajjal” /ezüstös színű és
göndör szállal/ vagy sikkel /ezüst vagy aranyszállal/ tekerték körbe. A fát gyertyával
világították meg. A fát december 24-én kora reggel átvitték abba a szobába, ahol laktak. A
karácsonyfa vagy ág a szoba közepén álló asztalon állt. Az asztal fehér damaszt abrosszal volt
leterítve.
A jövőbeli bőség biztosítására gondoltak, amikor az asztal jobb sarkára egy kerek kis cipót,
„Jézuska kenyerét” tettek, amit fehérabrosszal takartak le.
A fa köré almát és diót tettek, két oldalára pedig a Luca-napjától csíráztatott búzát. Az asztal
alá egy zsomporba különféle gabonákat, szénát, szalmát tettek azért, hogy egész évben legyen
takarmány. A gabonát, a szalmát, szénát másnap vagy újév napján osztották szét az állatok
között.
A délutáni órákban a gyerekek elindultak „mendikálni”. Főleg egyházi énekeket énekeltek az
ablak előtt, Éneklésükért almát, diót, esetleg 1-2 fillért kaptak.

Molnárné Süveges Jusztinia



KÖNYVTÁRI HÉT

A könyvtári hét alkalmával meghirdetett fogalmazás- és rajzversenyre a tavalyinál kevesebb
pályamunka érkezett. Örömmel olvastuk a szép gondolatokat a könyvtárról és a könyvről,
gyönyörködtünk az ügyes kezű olvasók rajzaiban.
Az 1-3. helyezetteket könyvjutalomban részesítettük. Reméljük, jövőre többen próbálkoznak
tehetségük szerint. Az élménygyűjtést már most – karácsony közeledtén - el kell kezdeni.
Ehhez a könyvtárba érkezett sok új könyv és az otthoni karácsonyfa alá kerülő könyvek is
rendelkezésetekre állnak majd.
Boldog karácsonyi ünnepeket és kellemes, olvasással és kikapcsolódással teli szünidőt kíván:

Nagy Emilné, Marika néni és Szalai Béláné, Tusi néni

A 2001 évi könyvtári hét nyertesei, akik könyvjutalomban
részesültek:

Fogalmazás
1. Karakai Ágota 4/b
2. Eklics Dóra 4/a
3. Majtényi Eszter 4/b

Rajz
1. Molnár Patrícia 2/b
2. Gondár Petra 6/a
3. Háry Vivien 2/b

Első könyvtári élményem

Legemlékezetesebb könyvtári élményem az első alkalom volt, amikor beiratkoztam. A
könyvek birodalmában Tusi néni, a könyvtáros kedvesen fogadott. Én elmondtam neki, hogy
be szeretnék iratkozni. Ő elővett egy olvasójegyet és kérdezte az adataimat. Az olvasójegy
kitöltése után bevezetett a könyvek közé. Nagyon meglepődtem, hogy milyen sok könyv van
a polcokon. A könyvtáros néni megkérdezte tőlem, hogy milyen könyvet szeretnék olvasni. A
válaszom, hogy mesekönyvet. Ő megmutatta, hogy melyik polcon vannak a mesekönyvek.
Nagyon nehéz volt a választás, mivel sok szép könyv volt. Hosszú keresgélés után rátaláltam
a Legszebb Magyar Népmesék című könyvre. Tusi néni azt mondta, hogy nagyon jól
választottam. Beírta az olvasójegyre a lejárat napját és elköszöntem. Azóta már három év telt
el és már a mesekönyvek helyett az ifjúsági regényeket kölcsönzöm. Nagyon szeretek
könyvtárba járni és olvasni.

Karakai Ágota 4.b

Kedvenc mesehősöm: A két Lotti

Már régen szerettem volna elolvasni az ikerlányokról szóló történetet. Egy pénteki napon
elmentem a könyvtárba és megszereztem a könyvet.
Másnap már reggel a regény olvasásába kezdtem. Egyre izgalmasabb fejezetek következtek,
ezért nem akartam abbahagyni az olvasást. Délutánra mindig többet tudtam meg a lányokról,
és szüleik elválásáról. Az egyik kislány az anyukájánál, a testvére az apukájánál lakott. A
szétválasztott ikrek néhány év múlva egy táborban összetalálkoztak. Megismerkedtek
egymással, később fény derült a titokra, hogy ők ikertestvérek. Ezután megbeszélték, hogy
szerepet cserélnek. Lotte, aki eddig anyjával élt apjához, Luise, aki eddig apjával élt anyjához
megy lakni.
A gyerekeknek így sikerült összehozni elvált szüleiket és ezután boldogan éltek, míg meg
nem haltak. Örülök, hogy megismerhettem ezt a lányregényt!

Eklics Dóra 4.a



A könyvtári óra

Az én legkedvesebb élményem egy könyvtári órán volt.
Nagyon szeretek könyvtári órára menni, mert Marika néni nagyon kedves velünk és ha
ügyesek vagyunk, egy piros ponttal jutalmaz minket. Mindig adnak nekünk különféle
papírokat, amiken nagyon játékos feladatok vannak. Könyvek keresésével és a könyvben
megtalálható feladatokkal is töltjük az időt.
Remélem idén még többször megyünk könyvtári órára.

Majtényi Eszter 4.b

Louis Sachar: Bradley, az osztály réme

Bradley Chalker a legidősebb az osztályban. Ez még nem lenne baj, de kötekedik, verekszik
és a tanulásban sem jeleskedik. Tanárai szerint „komoly viselkedési zavarokkal küzd”, s mi
tagadás, ők sem rajonganak érte. Az iskolába viszont érkezik egy nevelőtanár, aki foglalkozni
kezd vele és azt állítja róla, hogy kedves, jószívű gyerek a szíve mélyén. Carla, a nevelőtanár
szerint nem kétséges, hogy meg fog javulni, de ehhez kemény próbát kell kiállnia.
Kiállja-e Bradley a próbát? Megtudhatjátok, ha elolvassátok ezt a humoros könyvet.

Kozmor Klaudia 5.a

KÖNYVTÁRI HÉT

Ménfőcsanakon október első hetében peregtek a könyvtári hét eseményei.
Az óvoda csoportjai lelkesen és kíváncsian ismerkedtek a könyvtárral és tárgyi környezetével.
Az általános iskola diákjai szinte valamennyien részt vettek rendhagyó-, könyvtári-,
könyvismereti órákon. Fogalmazásokat, rajzokat, könyvillusztrációkat készítettek erre az
alkalomra. Idén szebb és több illusztráció készült, a fogalmazásra kevesebben vállalkoztak.
Dicséret illeti a 2.a, 4.a és a 6.a diákjait és tanárait – akik szép munkákat ajándékoztak
könyvtárunknak.
A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár könyvtárhasználati vetélkedőjén szoros küzdelemben,
hármas holtversenyben 6. helyezést ért el iskolánk csapata : Horváth Dori Anita, Scherer
Anna, Vorigin Kata, Keiger Tamás, Kószás Jenő részvételével.
Könyveket és folyóiratokat kaptunk adományként olvasóinktól, amit haszonnal forgathatnak
mások.
Köszönet értük.
Dr. Kriza Ildikó néprajzkutató és Fábián Éva tartott értékes, szép előadást a Bezerédj-
kápolnában a magyar népballadák történetéről „Édesanyám sok szép szava” címmel október
5.-én.Búcsúzóul Kriza Ildikó szavai az Olvasás Évében: „Örömmel jöttem Ménfőcsanakra, a
Bezerédj-kastélyba, mert hallottam, hogy itt nyitott füllel figyelnek a magyar népballadákra.
A kultúra értékei a továbbéléssel erősödnek. Kívánom, hogy ezen kastély a kultúra erős vára
maradjon, sok – sok gyermek szellemi gazdagításával.”

Szalai Béláné



A könyv útja

A sumérok ékírásos jeleiket puha agyagba karcolták, így születtek meg az ékírásos
agyagtáblák az emberiség első könyvei. Az ókori egyiptomiak papirusznádból készült
papirusztekercsekre írtak. A papirusz mellett a Kr. E. 2. század közepétől új íráshordózó
felület tűnt fel, a pergamen, vagyis a juhkecske bőrből készült hártya, amit Pergamon városról
neveztek el. A korai középkorban rájöttek, hogy a pergamen jobban kezelhető, ha nem tekerik
össze, hanem ívekbe hajtogatják és összefűzik. Az összehajtott lapokat fatáblák közé tették és
kézírással írtak bele. Ezek a kéziratos könyvek a kódexek. Ezeket a kolostorok között a
szerzetesek készítették íráshoz nád- vagy lúdtollat (pennát) használtak. A 13-14. Század
tájékán megnőtt a könyvekre az igény, ezért nagy másolómű- helyek alakultak ki. A másolás
technikájával azonban a megnövekedett igényeket nem lehetett kielégíteni. A
könyvnyomtatás előfutárának tekinthetjük a Babilóniában és Asszíriában Kr. E. 3000-ben
használt pecséthengereket vagy a kínai táblanyomatokat. A kínaiak találmányát az 1400-es
években ismerte meg Európa. A könyvnyomtatás európai feltalálója Johannes Gutenberg, egy
mainzi aranyműves volt. Az ő találmánya tette lehetővé, hogy a kultúra az eddiginél
gyorsabban, olcsóbban, több emberhez eljusson.
A 19. században a nyomdatechnika találmányok révén nagyüzemivé vált a könyvkészítés.
Napjainkban százezres, milliós példányszámban jelennek meg, a különböző sajtótermékek
(könyvek, folyóiratok, újságok) és egyéb audiovizuális ismerethordozó eszközök. A
könyvkészítés számítógépes vezérléssel történik. Ma már a könyvek egy része CD-ROM-on
jelenik meg.

Élményeim az I. Győri Könyvszalonról

Örömmel tettem eleget Galgóczi Károlyné, Gabi néni és intézményünk felkérésének, hogy az
I. Győri Könyvszalon Galgóczi Emlékszobát képviselő kiállítási anyagának bemutatásánál
segédkezzek. Október 27-én, szombaton 9 óra – a sátornyitás időpontja - előtt már szinte tele
volt emberekkel a „könyves tér”.
A belépő színes forgatagba csöppent. A könyves pultoknál sokféle könyvcsemege kínálta
magát vásárlásra vagy csak böngészésre. A könyvkészítéssel kapcsolatos mesterségek nem
csupán részvételi lehetőséget kaptak, hanem bemutatót is tarthattak. A könyvszalon látogatója
például egy helyszínen működő nyomdagépen készített ingyenes emléklapot kaphatott, vagy
megfigyelhette a könyvkötő gondos munkáját, vagy éppen megismerkedhetett a
könyvillusztrátorral is. A gyerekek a réges-régi, könyvkereskedői írótollat is kipróbálhatták. A
vonzó késztermékekből a helyszínen vásárolni is lehetett: merített papírból készített és
bőrkötéses munkák kínálták magukat az érdeklődőknek.
Változatos műsort bemutató irodalmi színpad, kávéház, játszóház is várta a látogatókat. A
játszóházba ugyan nehéz volt bejutni, hiszen ott a vállalkozó szelleműek saját első könyvüket
készíthették el…
A könyvszalon látogatói írókkal, szerzőkkel is dedikáltathattak a helyszínen. Könyvtárunknak
a fiatal szerző, Bartis Attila művét vásároltam meg, amit dedikáltattam is.
Jó volt egy helyen látni szűkebb szülőföldünk sokféle kiadványát, a helytörténeti, honismereti
munkákat és alkotóikat, valamint felfedezni a határon túli magyarságunk kiadóinak értékes
munkáit. Könyvvadászat volt ez a javából! A sátor találkahely lett, ahol rég nem látott
ismerősök, rokonok találkoztak össze „véletlenül” és örömmel üdvözölték egymást.
Nagyon sok volt a gyermek és fiatal. Délelőtt inkább az óvodások és az iskolások, délután
pedig a középiskolások, főiskolások, egyetemisták és a családok jöttek körülnézni, és persze
vásárolni. A gazdag kínálatból nehéz volt választani…A könyvszalonra látogató nyugdíjasok



– a könyvtárak régi olvasói, kölcsönzői - valódi „irodalomértőkként” boldogan idézték fel
neves írónőnk nagysikerű műveit.
A legnagyobb örömöt az jelentette számomra, amikor Galgóczi Erzsébet írónő legbecsesebb
relikviáit, használati tárgyait jöttek megtekinteni iskolánk tanulói, pedagógusai és a
ménfőcsanakiak. A sajtó szerint is a könyvszalon leglátogatottabb helye volt a Galgóczi
Emlékszoba kiállítását képviselő bemutatónk. Az írónő műveiből és az erre az alkalomra
megjelentett Galgóczi Erzsébet bibliográfiából, valamint az idegen nyelvekre lefordított
kötetéből vásárolhattak is a látogatók.
A rendezvény több helyszínen, két napig tartott. Létrehozása Tóth Nándorné, a Győri
Önkormányzat Kulturális Irodájának vezetőjének nevéhez fűződik, aki külföldi példa
nyomán, sok segítőtárssal, sikerrel mutatta be az Olvasás Évében a könyvnek, a jó írásműnek
soha el nem múló, hervadhatatlan érdemeit.

Szalai Béláné, Tusi néni

Október, Közlekedésbiztonsági Hónap

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került a kerékpáros ügyességi, és az
aszfaltrajz verseny. Most is sok tanuló vett részt a versenyeken, és szép eredményeket értek
el.
A kerékpáros versenyen a nehéz feladatokkal is könnyen megbirkóztak iskolánk diákjai. Több
gyerek izgalmasnak találta a rezgőpadot és a libegőt. Bár az akadályokkal minden ügyes lurkó
megbirkózott, mégis csak egy lehetett a győztes. Az első helyezett értékes ajándékokban
részesült.
A rajzversenyen a közlekedésbiztonság volt a téma. Rengeteg színes és ötletes alkotás készült,
a lányok és a fiúk egyaránt jeleskedtek. A nap végén senki sem távozott üres kézzel az
iskolából.
Mindkét esemény a résztvevők számára emlékezetes élmény maradt.

Ódor Kata, Tóth Renáta, Kovács Márta 7.a

Az igazi kihívás

Az iskola egészségügyi vetélkedőt hirdetett 2001 november 21-én. Az 5.-6.-asok idei témája a
fogápolás volt, a 7.-8.-asoké pedig: Sport az egészségben. Ennek megfelelően kellett
elkészíteni a plakátokat, ami minden csapatnak jól sikerült. Ezek megtekinthetők az iskola
földszinti részein.
A fiatalabb korosztálynak – vagyis a 5.-6. osztályosoknak – délután 2-től 3-ig, az idősebbik
korosztálynak - vagyis a 7.-8. osztályosoknak – délután 3-tól 4-ig tartott a verseny.
Miután a kezdeti izgalmak feloldódtak, megkaptuk az első feladatot, amely
keresztrejtvényfejtés volt. Néha még a legkönnyebb megoldások sem jutottak egyből
eszünkbe, de az idő lejárta előtt mégis sikerült megoldanunk valamennyit.
A második feladatban zöldségeket kellett kóstolni, de ehhez először minden csapat egy
tagjának ki kellett mennie a teremből, majd mikor bejött, bekötött szemmel ki kellett találnia,
milyen zöldséget is kóstoltattak meg vele. Mi a csapatunk egyetlen fiú tagját küldtük ki, aki
sikeresen teljesített, és ezzel sok pontot szerzett a csapatunknak.
A következő feladat során latin orvosi kifejezéseknek kellett megkeresni a magyar
megfelelőit. Ez mindenkinek nagy nehézségeket okozott, hiszen a csapatok nem rendelkeztek
ismeretanyaggal ehhez a témához. Így csak a logikánkra támaszkodhattunk.
Gondolom, mindenki hallott már az alkoholról és a dohányzásról. A következő feladatunk
ezekkel kapcsolatos volt: meg kellett fogalmaznunk, hogy hogyan utasítanánk vissza a
barátunkat, ha megkínálna minket alkohollal, vagy ha ki akarná próbáltatni velünk a



cigarettát. Ismét ki kellett küldenünk egy csapattársunkat, akinek eközben üdítőket kellett
kóstolnia.
Ezután egy 13+1 kérdésből álló TOTÓ-t kaptunk. A feladat könnyűnek látszott, de voltak
benne furfangos kérdések és válaszok is, amik gondolkodóba ejtettek bennünket.
Elérkeztünk az utolsó feladathoz. Ehhez minden csapatnak különféle zöldségeket és
gyümölcsöket kellett hozni, amikből különféle figurák készítettünk. Nagyon ötletes munkák
születtek, és ennek meg is lett az eredménye: mindenki megkapta a maximális pontszámot.
Következett az eredményhirdetés. Nagyon szoros volt a verseny, hiszen a 1. és 2., és a 2. és 3.
helyezés között csupán kettő pont különbség alakult ki.

Mező Csilla és Kristóf Judit 8.a

Helyezések a 7.-8. évfolyamon:

1. 8/b. I. csapata
(Keiger Tamás, Bellovics Attila, Kószás
Jenő, Németh Adrián)
2. 8/a II. csapata
(Venesz Mónika, Kristóf Judit, Mező
Csilla, Molnár Gergő)
3. 8/b II. csapata
4. 7/b. II. csapata és 7/a II. csapata
5. 7/b. I. csapata
6. 8/a. I. csapata

Helyezések az. 5.-6. évfolyamon:

1. 6/b. I. csapata
(Czédli Roberta, Ruska Dorina, Péter
Júlia, Frühwirth Andrea)
2. 6/a. I. csapata
(Fábiánkovits Ádám, Koncz Melinda,
Macher Bálint, Tislér Gábor)
6/b. II. csapata
(Bujáki Attila, Németh Barbara,
Prohászka Lilla, Horváth Szabina)
3. 5/b. I. csapata és 6/a. II.
csapata
4. 5/a. I-II. csapata,
5. 5/b. II. csapata

A verseny a diákoktól és a tanároktól egyaránt sok felkészülést követelt, de ugyanakkor
mindenki számára remek szórakozást nyújtott. Akik a versenyben gyengébb eredményt értek
el, azok sem szomorkodtak, hiszen senki sem ment haza üres kézzel.
Köszönjük Lázárné Kocsis Zsuzsa tanár néninek és Lázárné Verebes Ilona tanár néninek,
hogy ezt a versenyt minden évben megszervezik ezzel is bővítve a diákok ismeretanyagát.

Harry Potter vetélkedő 2. forduló

A képeket tegyétek sorrendbe aszerint, ahogy A bölcsek köve című könyvben egymás után
következnek!
A megoldásokat az ÖTLETLÁDÁ-ba várjuk!



Nyelvi játékok

1. A gőzfűrész szó betűiből alkoss annyi szót, amennyit csak tudsz!
Szedd betűrendbe a gyűjtött szavakat!

Pl.: pénztár néz, pá ,pár, ránt, Pér, rét, táp, nép, stb.
Vagy: Nép, néz, pá, pár, Pér, ránt, rét, táp

2. Melyik szó használata helyes?
Ha az első, akkor 1, ha a második, akkor 2, ha mindkettő, akkor X
Magvaváló magbaváló
Bocsájt bocsát
Rohad rothad
Tornázik tornászik
Cseresznye cseresnye
Kacsingat kacsintgat
Azzal avval

Viaszos viaszkos
Bicigli bicikli
Kalitka kalicka
Magános magányos
Bólintgat bólingat
Lyuk luk

3. Négy híres gyermekregény Rajzait láthatod. Vajon felismered-e kinek melyik művéből
valók? Tudod-e melyik regény szerzője készítette saját maga az illusztrációt?

4. Összekeveredtek a könyvtárban a könyvek. Tedd mindegyiket a megfelelő polcra! Ne
feledd, hogy az írójuk szerint szokás csoportosítani!

5. Tanár úr kérem
A két koldusdiák
Légy jó mindhalálig
Hetvenhét magyar népmese
A dzsungel könyve
A Pál utcai fiúk
Lassie hazatér
Pillangó

6. Mi kapcsolja össze irodalmunk következő alakjait?
Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Arany János, Móricz Zsigmond
Megtudod, ha eljutsz a labirintus közepére, s közben összeolvasod a helyes útvonalon található
betűket.


