
Köszöntünk Benneteket a 2005/2006-os tanévben. Ismét
gyorsan elszállt a nyári szünidő, s újra az iskola padjait
koptatjuk. A tavalyihoz hasonlóan idén is várjuk
színvonalas és ötletes cikkeiteket, rajzaitokat. Jó tanulást,
kitartó munkát kívánunk:

Szerkesztőség

Székesi Katalin:

Ősz
Kertek alatt jár az ősz,
tereli a szél,
sárga, barna, rőtszínű
fákon a levél.

Dérhintett a dermedt föld
korán alkonyul,
elhervadó virágok
feje lekonyul.

Vándormadár elrepül,
hosszú útra kelt,
ám, hol kegyes az idő,
új otthonra lelt.

Leereszkedett a köd,
száll az ökörnyál,
derűs napját elrejtve
odébb állt a nyár.

A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK lapja
2005. november

Halloween

Nyári táborok

Őszi kirándulások

Történelmi játszóház

A „Mi Nagy Könyvünk”

A pestistől a madárinfluenzáig

Fogalmazások

Nagy Lajos Képtelen természetrajz

című műve alapján

Versenyeredmények

Az Irodalmi Hét keretében a hetedik
osztályosok a hagyományokhoz híven
megkoszorúzták Galgóczi Erzsébet
Kossuth-díjas írónő síremlékét.
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Szent András hava

Nov.1. Mindenszentek – Egyházi ünnep, azoknak a szenteknek az ünnepe,
akik név szerint nem férnek bele a naptárba. A IX. századtól kötelező
ünnep.
Nov.2. Halottak napja – A család halottaira emlékeznek, a sírokat
feldíszítik, gyertyát gyújtanak. A gyertyák fénye teszi ünnepélyessé a
halottak napját.
Nov.3. Hubert – Hubertus a vadászok védőszentje, akik ezt a napot
vidámsággal ünneplik.
Nov.11. Márton – A középkor egyik legnépszerűbb szentje. Az iparosok
műhelyében és a boltokban az első gyertyagyújtás estéje, a legényeket
libasülttel kínálták meg. Ekkor vágják a Dunántúlon a Márton lúdját és a
lakomán megkóstolják az új bort, ennek bírája ugyanis Márton.
Szent Márton ludakhoz fűződő legendája Franciaországból /Toursból/ indult
el. Márton el akarta kerülni püspökké választását szerénységből, a lúdólba
bújt, de a ludak gágogása elárulta. Népi magyarázat szerint innen ered a
Márton-napi lúdfogyasztás.
Nov.19. Erzsébet – Árpád-házi Szent Erzsébet II. András lánya volt. A
királylányt 14 évesen adták feleségül Lajos türingiai őrgrófhoz. A legenda
szerint egy téli, havas napon ételt, kenyeret vitt a szegényeknek a
várkapuhoz. Férje, aki fukar volt, kérdőre vonta, hogy mit visz a
kötényében. Erzsébet ijedtében azt felelte, hogy rózsákat. A férj mérgesen
szétrántotta a kötényt, s a kötényből valóban rózsák hulltak a földre kenyér
helyett. Házassága rövid ideig tartott, 6 év múlva megözvegyült. Erzsébet a
Ferenc-rendbe lépett, s rövid életének hátralevő részét a szegények, a
betegek gondozására szentelte. 24 évesen halt meg. Erzsébet a szegények
védőszentje.
Nov. 25.Katalin - A név Alexandriai Szent Katalinról hagyományozódott,
akit keresztény hitéért kerékbe törtek.
Nov.30. András – Szent András apostol a keleti egyház védőszentje, az első
században élt.
Az András-naphoz legközelebb eső vasárnap, advent első vasárnapja.

Mi történt
Halloween

éjszakáján?
Egy máig fennmaradt
hiedelem szerint október
utolsó napján a temetők kapui
kitárulnak és az elhantolt
lelkek útra kelnek, felkeresik
egykori lakhelyüket, valamint
megpróbálnak visszatérni.
Ezen a napon megszűnnek a
határok az élők és a holtak
világa között, felborulnak a
tilalmak, és egy teljes napon
keresztül a sötétség uralkodik.
A kelták kellő találékony-
sággal védekeztek a bizton-
ságukat veszélyeztető ese-
mény ellen: házaikban elol-
tották a tüzet, hogy a hideg és
barátságtalan tűzhely ne
vonzza a hazalátogató szelle-
meket, és a tökéletes megté-
vesztés érdekében szellemnek
öltözve parádéztak az utcá-
kon, hogy a Gonoszt a
végsőkig megtévesszék, majd
örök távozásra bírják.

Molnár Márk 8.b

Halloween

Az amerikaiak október 31-én
ünneplik Halloween-t. Maga
a szó szent estét jelent. (nem
összekeverendő karácsony
éjszakájával.) Ez az este
Mindenszentek előestéje. De
a Halloween régebbi ünnep,
mint a kereszténység, mint a
Mindenszentek. Az emberek
régen azt hitték, hogy
október 31-én a halottak
szellemei visszatérnek, hogy
elijesszék a szellemeket, az
emberek szörnyeknek öltöz-
tek és óriási zajt csaptak.
Nagy tüzeket raktak, így
akarták távol tartani a
holtakat. Később már az
emberek nem hittek a halott
szellemek visszatérésében,
de megünnepelték Hallo-
ween-t.

Halloweennek van néhány
félelmetes jelképe:
- töklámpás, jack-o’-lantem
- fekete macska-black cat
- boszorkány-witch
- szellem-ghost
- szörny-monster
Napjainkban Amerikában
nagyon népszerű ünnep
Halloween a gyerekek
körében. Beöltöznek, ijesztő
maszkokat viselnek. Járnak
házról házra. Bekopognak és
mondják: TRICK OR
TREAT (trükk vagy
vendéglátás). Az emberek
édességet, gyümölcsöt oszta-
nak szét közöttük. Akitől
nem kapnak semmit, annak
borsot törnek az orra alá.

.Simon Márta tanárnő
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Lámpás Jack legendája

Lámpás Jack legendája az ír mondavilágból származik, mely szerint egy részeges, ám
ugyanakkor csalafinta naplopónak sikerült rászednie az ördögöt. A bohókás szeszkazán,
Jack, templomnak még a közelébe sem ment, jólesett ehelyett a kocsmában duhajkodni, és
részeg cimborákkal mulatozni. Sajnálatos módon a tivornyák végén maga az ördög is
megjelent és folyton zaklatta a derék polgárt, aki nem kívánt magának társaságot. A

nemkívánatos személy ellen csupán egyetlen védekezési lehetősége adódott: el kellett venni a kedvét a további
kísértetgetéstől. Jack egy hatalmas fához vezette a pokol királyát és rávette, mérkőzzön meg vele fáramászásban.
Jack megvárta, míg az ördög jó magasan felkúszik a fa tetejére, majd egy keresztet vésett a törzsbe, hogy
ellenfelét megakadályozza a lejutásban. A monda végkifejlete azt sugallja, hogy nagyon kevés humorérzék
szorulhatott a patás famászó bajnokba, hiszen Jacket halála után nem eresztette be a pokolba, ráadásul a menny
kapui sem nyíltak meg a haszontalan éltű lélek előtt, hiszen álmodni sem merhet bebocsátásról az, aki az ördög
cimborája. Az örök száműzetésre ítélt Jack egy fáklyát vihetett csak magával –amelyet a fény megőrzése miatt
egy tökben helyezett el-, és így járja azóta is az éjszaka sötétjét.

Molnár Márk 8.b

A sütőtök őshazája Közép-és Dél-Amerika trópusi vidéke, de a világon
mindenhol megterem. Gömbölyded alakjáról és óriási leveleiről könnyen
felismerhető. Nagyon egészséges táplálék, mert sokféle vitamint és
ásványi anyagot tartalmaz. Narancssárga
húsa gazdag karotinoidokban, A-,C- és B-
vitaminokban, valamint élelmi rostokban.
Az íze cukortartalmától függően változó, s
mivel könnyen emészthető, már a
kisgyermekek étrendjébe is beilleszthető.

Az angol nyelvű feladatokat összeállította:
Simon Márta tanárnő

Sütőtök
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Az alkotás öröm a nyári táborban
2005 nyarán, június 20-tól július 1-ig képzőművész
és kézműves tábort szervezett Lázárné Ili néni az
iskolában. Nagyon érdekes volt, hiszen sok új
technikával ismerkedhettünk meg. Rajzoltunk
szénnel, pasztellel és ceruzával. Gipszet öntöttünk,
gyöngyöt fűztünk és varrtunk, csomóztunk fonálból
karkötőket, kulcstartókat, sőt megismertünk néhány
különleges technikát is. Linót metszettünk,
batikoltunk, selymet festettünk, drótból
állatfigurákat készítettünk, ytongtéglából szobrot
faragtunk. Érdekes volt henger felületét megfesteni
és hőre puffadó festékkel pólót készíteni magunk
tervezte motívumokkal. Ili néni minden napra mást
talált ki, így mindig változatos volt a programunk.
Egyik nap meghívta Ildikó nénit is, aki korongozni
tanított bennünket. Mivel csak egy korong volt az
iskolában, ezért mindenki egyszerre nem tudott
mellé ülni, így a többiek szobrokat, agyagfigurákat,
domborműveket formálhattak a képlékeny
anyagból. Nagyon jól éreztem magam ebben a
táborban, mert sok új dolgot próbálhattam ki. A
tábor minden lakója úgy érezte a második hét
végén, hogy jó lenne minden tanévet két ilyen
dolgos, alkotó héttel befejezni.

Farkas Nikolett 6. b

Nyári emlék
Mintha csak tegnap léptük volna át az iskola
kapuját, de elsuhant már hét év. Nyolcadikosok
lettünk. Irigykedve nézem a kicsiket az udvaron,
ahogy a lehulló falevelekből kunyhót építenek.
Vidáman játszanak, gondtalanul nevetgélnek. Mi
ezekben a napokban kezdjük igazán érezni, lassan
el kell búcsúzni kedves iskolánktól. Sorra
látogatjuk a város középiskoláit, próbálunk jól
dönteni, hol folytathatnánk a következő tanévet.
Mennénk is, maradnánk is. Csalogat az ismeretlen,
marasztal a sok kedves emlék…
Szívesen gondolunk például vissza a közös nyári
táborozásra. Zsuzsa néni örömmel vitt volna
bennünket kajaktúrára, de sajnos kevesen
vállalkoztunk rá. Így a szünet első hetében, naponta
más-más programot szervezett nekünk.
Meglátogattuk a Győri Nemzeti Színházat, ahol
egyik osztálytársunk édesapja dolgozik. A „pincétől
a padlásig” mindent bejárhattunk. Örültem neki,
mert eddig csak az előcsarnokot, a nézőteret és a
színpad egy részét láthattam, s mindig is érdekelt,
mi van a színfalak mögött. Moziban is voltunk,
jókat nevettünk a Madagaszkár című filmen.
Kerékpárral elmentünk Lipótra fürdeni, Ravazdtól
gyalogoltunk a kicsikkel Pannonhalmáig, sütöttünk-
főztünk, végül utolsó éjjel az iskola pályáján
fociztunk, s a tornateremben „aludtunk”. Remekül
éreztük magunkat. Mindent köszönünk!

Kustos Dániel 8.b

Táborozás itthon
Szofa néni által rendkívül izgalmas táborban volt
részünk.
Első nap a tanárnőnél szalonnát sütöttünk, és
cseresznyét ettünk. A második napon biciklivel a
Marcal-partra mentünk, ahol a fiúk horgásztak, mi
meg beszélgettünk és fociztunk. Harmadik nap a
győri strandon voltunk, ahol rengeteget fürödtünk
és jól éreztük magunkat. Az utolsó nap délelőttjén a
Gyermekek Házában fényképtartót készítettünk.
Délután az iskola tornatermében letelepedtünk és
rengeteget játszottunk. Itt aludtunk (volna) az
iskolában, de semmit sem aludtunk, csak
beszélgettünk. Vacsorára pizzát ehettünk. Aztán
reggel 7 órakor mindenki jó nyaralást kívánt és
mentünk haza.
Nagyon reméljük, hogy jövőre is szervez nekünk az
osztályfőnökünk ilyen remek tábort!

Márton Ramóna 6.a

A győrújbaráti tábor
Egész évben erre a pillanatra vártam. A BARÁTI
TÁBOR!
Barátaimmal a hetes számú faházban laktunk.
Azok az éjjeli-hajnali beszélgetések! A versenyek!
A foci! Nagyon jó volt.
A táborozás alatt sokat esett az eső, de még ez sem
rontotta el a hangulatunkat.
Az érdekes kézműves foglalkozások lekötötték
figyelmünket.
Jövőre is szeretnék táborozni a barátaimmal.

Sebestyén Bence 3.a

Sebestyén Bence 3.a
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A ravazdi tábor
Júniusban elmentünk a ravazdi táborba, ami egy
tölgyerdő mellett van. Ott nincs villany, melegvíz csak
akkor, ha a nap felmelegíti a tartályokat. Sátrakban
laktunk, ami nagyon izgalmas volt, főleg éjjel. Minden
nap volt valamilyen program: agyagozás, íjászat,
bőrözés. Sokat túráztunk. Az utolsó napon már vezető
nélkül mentünk az erdőbe. Verseny volt, hogy ki
jegyzett meg többet a héten elhangzottakból. Voltunk a
Pannonhalmi Apátságban, jártunk egy hintó-készítő
műhelyben is. Nagyon gyorsan telt az idő, úgy éreztük
túl hamar eltelt az egy hét. Reméljük, jövőre is lesz
hasonló tábor!

Pintér Krisztián, Kovács Bálint 4.b

Nyári táborozásunk

Júniusban osztályfőnökünk, Juszti néni tábort
szervezett nekünk. Igaz, hogy nem mentünk
messzire, s nem aludtunk ott minden nap, mi mégis
nagyon jól éreztük magunkat.
Első nap biciklivel áttekertünk Győrzámolyra. Mivel
a gokart-pálya még zárva volt, ezért lementünk a
Duna-partra fürödni és napozni. A víz ugyan
mocskos és erős sodrású volt, de ez minket nem
zavart. Az egyik zöld színű labdánk leúszott a folyón,
s a halak martalékává vált. Miután jót fürödtünk és a
napon kissé leégtünk, visszaindultunk a gokart-
pályára. A többség győzött a „szent cél” érdekében,
kivártuk, hogy kinyisson. Nagy bánatunkra tíz perces
száguldozás ára irreálisan magas volt. Világosban
szerettünk volna hazaérni, így hát haza indultunk.
Útközben néhány kerékpárról leesett a lánc, de
véleményem szerint ez a gyártók hibája. Kedden
reggel a ménfői állomáson találkoztunk. Az úti
célunk most Pápa, a termál- és élményfürdő volt.
Beért a vonat, mi nevetve felszálltunk rá, és
elzakatoltunk Pápa felé. Juszti néni nem kis
„örömére” a mi nevetésünktől volt hangos a vonat,
néhány felnőtt furcsán is nézett ránk. A sok
fürdőzéstől hamarosan mindenki úgy nézett ki, mint
egy hatalmas rózsaszín mazsola. Észre sem vettük, a
nap olyan gyorsan telt el, hogy mire 268 alkalommal
akartunk lecsúszni a csúszdán, már indulni kellett.
Hazafelé viszonylag többet lehetett zajongani, mert
egy majdnem üres kocsiba kerültünk. Szerdán
délután gyülekeztünk a kastély udvarán egy kisebb
túlélő felszereléssel. Lepakoltunk a kastély egyik

klubteremében, majd átmentünk az iskola
technikatermébe vacsorát készíteni. Hálával tartozunk
Juszti néni kezének, amivel azt a három hatalmas
pizzát készítette, ami akkora volt, hogy még mi sem
bírtunk vele. Utána kimentünk az udvarra játszani.
Mikor kifociztuk magunkat, visszaszállingóztunk a
kastélyba, és ott csaptunk egy rögtönzött Tankcsapda
koncertet. Egyszer csak arra lett figyelmes az osztály
– úgy fél tizenkettő felé járt az idő –, hogy Juszti néni
eltűnt! Körbeordítottuk a kastélyt, mire egy borítékra
bukkantunk, amiben egy kazetta is volt.
Meghallgattuk, s kiderült, hogy a kastély szelleme,
Bezeredj Amália rabolta el az osztályfőnökünket.
/Bár a kazettán lévő hang kísértetiesen hasonlított
Juszti néni hangjához./ A borítékban egy levél is volt,
amelyből megtudtuk, hogy mit kell csinálnunk, hogy
kiengeszteljük a szellemet, és visszakapjuk
osztályfőnökünk, illetve hol találjuk meg a többi
levelet az utasításokkal. Többek között énekelni,
Petőfi verset szavalni kellett, és egy történetet írni
arról, hogy miért kísért Bezeredj Amália a
kastélyban. A legutolsó feladat az volt, hogy
maradjunk csendben. Úgy gondoltuk, hogy Amália
történetéhez az iroda mellett található táblán találunk
adatokat, s nem is gondoltuk rosszul. Megoldottunk
minden feladatot, közben Juszti néni papucsait is
megtaláltuk, és ezek után igyekeztünk csendben
maradni. Vártuk mi fog történni. Lesben álltunk, s
mikor a terem elé ért osztályfőnökünk, elkaptuk,
visszaszereztük a szellemtől. Ezek után rejtélyes
módon néhány diák is eltűnt, köztük én is. 4 óra
tájban aludtunk el, és volt, aki csak 1 órácskát aludt.
Ennyi idő alatt ki sem lehetett pihenni magunkat, de
nekünk megfelelt. Reggel hárman elmentek a boltba
bevásárolni, majd a lányok elkészítették a reggelit,
amit jóízűen elfogyasztottunk, majd indultunk
tekézni. Mindenki gurított, de a két csapat végül
döntetlent produkált.
Most már könnyezve búcsúztunk, de a könnyek a
nevetéstől voltak. Összegezve nagyon jól sikerült ez a
négy nap, amit köszönünk Juszti néninek és Bezerdj
Amáliának.

Gede Kornélia 8.a
Véleményetek szerint ki volt Bezeredj Amália, és miért kísért a kastélyban?
Írjátok meg ötleteiteket fogalmazás formájában!

Jancsó Ádám 8.a

Kovács Nóra, Józsa Dorina 5.a
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A kőszegi kirándulás
Egyik októberi vasárnapon Kőszegre
kirándultunk. Délelőtt elmentünk a Chernel-
parkba, ahol olyan madarakat nevelnek,
akiket baleset ért. Volt ott egy uhu, akinek a
szárnyát amputálni kellett, de volt ott sas,
holló, sólyom és vörösvércse is. Mi
legszívesebben egy mókussal játszottunk, aki
mindenkinek a vállára telepedett és a
kezünkből evett. Ezután városnézésre
indultunk. Voltunk a várban, megnéztük
Jurisics szobrát, átsétáltunk a Déli Kapu alatt.
Ebéd után busszal indultunk a hegyekbe.
Sokat gyalogoltunk az erdőben, mire a
Hétforráshoz értünk. Séta közben
szelídgesztenyét is szedtünk. Nagyon jól
éreztük magunkat, reméljük máskor is
megyünk kirándulni.

Pintér Krisztián és Rum Szabolcs 4.b

A budapesti kirándulás
2005. október 8-án Budapestre kirándult a hatodik
évfolyam Enikő nénivel, Szofa nénivel és Nagy
Emilné Marika nénivel. Első úti célunk a Ferihegyi
repülőtér volt. Először egy szabadtéri múzeumot
nézhettünk meg, ahol érdekes régi repülők voltak
kiállítva. Az egyik – a TU-154-es, forgalomból
kivont, de még kiváló állapotban lévő vasmadarat –
belülről is láttuk, és egy bácsi elmesélte a MALÉV
múltját. Megmutatta, hogy mi és hol található a
repülőn. Elmondta, hogy a MALÉV
repülőgépeknek eddig csak két katasztrófája volt,
ami világszinten nagyon jó átlag a
repüléstörténelemben. Bemutatta az életmentő
eszközöket és megnézhettük a pilótafülkét is.
Félelmetesen csodálatos volt kapitányi székből
kinézni a világra! Ezek után kimehettünk Ferihegy
2 teraszára, ahol számtalan gépet láttunk fel- és

leszállni.
A repülőtér után
végigsétáltunk a
Hősök terén, majd
a Közlekedési Mú-
zeumba indultunk.
Itt látható technikai
világunk rengeteg
csodája, közleke-
dési járművek a
múlton át jele-
nünkig. Pl.: láttuk a
legelső repülőt és a

legelső űrhajót; és kerékpárokat.
Szerintem egy érdekes és tanulságos kiránduláson
vettünk részt, köszönjük pedagógusainknak, hogy
lehetőséget adtak erre az élmény-re!

Farkas Nikolett 6.b

Csodák Palotája

2005 októberében a 8.b osztály ellátogatott
Budapestre, a Csodák Palotájába, ami a Millenáris
Parkban található.
Nagyon sok érdekességet láttunk, és sok mindent
kipróbáltunk. Furcsa dolgokat is lehetett látni,
például az óriási asztal, székek, a szögletes kerekű
autó és a kötélen biciklizés. A „csodákon” kívül
volt egy előadóterem, ahol szintén érdekességeket
mutattak, ami mindenkinek nagyon tetszett. Az
ajándékboltban sok érdekes ajándékot, emléket
lehetett vásárolni, például eltűnő tintát, kristályokat
növesztő fát.
Nagyon jól éreztük magunkat és sok érdekességet
tapasztaltunk meg. Mindenkinek ajánljuk
kirándulás célpontjául. Köszönjük osztályfő-
nökünknek, Zsuzsa néninek, hogy elvitt bennünket.

Koller Nóra 8.b
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már második éve.
Fantasztikus hangulatról tanúskodnak a képek.

Tetszik, amit készíteni fogok. Ugyan nem tudom milyen
lesz a végeredmény, de eddig jól néz ki.” /Attila/

„Jól érzem magam, jó a program, a
zene.” /Kató Krisztián 8.b/

„Nagyon jó a játszóház, jól érzem magam. A tanárok is jól
néznek ki a korabeli jelmezekben.” /Ambrus Dávid 7.a/

„Családom címerét készítem. Nagyon szép
lesz.” /Dékány Kitti 7.a/

Mátyás királynak nem sikerült igazán
elvegyülnie a nép között, mindenki
felismerte őt álruhájában.
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„

Zas Lóránt: Novemberben
Novemberben szürkék az utcák,
Novemberben szürkék az emberek.
Novemberben Budán és Pesten
Nevetni nem lehet.

Novemberben a Farkasréten
Halottak napi mise-csend fogad.
Novemberben fehér virággal
Fedik a sírokat.

Novemberben égnek a gyertyák,
Kicsik, teltek, véznák és nagyok.
Novemberben földig hajolnak
A sötét kalapok.

Novemberben géppuskák szóltak,
Tankok tapostak, a föld remegett.
Novemberben gyilkoltak, öltek,
November temetett.

Novemberben itt esküt szegtek,
Gyaláztak törvényt, tiportak jogot.
Novemberben vörössel, vérrel
A máglya lobogott.

Novemberben erőszak vágott,
Gumibot tépett, börtön kacagott.
Novemberben a homlokunkra
Égettek csillagot.

Novemberben sírnak az utcák,
Novemberben sírnak az emberek.
Novemberben könnyek köszöntik
Az elesetteket.

Novemberben csend van és béke,
Temető, fejfa, virág és kereszt.
Novemberben az álmodó rög
Itt tart, és nem ereszt.

Novemberben öklök szorulnak,
És felbizseregnek a tenyerek.
Novemberben élők a holtak,
November fenyeget.

Az október 23-i ünnepély

műsorában a 6.a és b osztály
tanulói szerepeltek. Felkészítő

tanáraik: Odor Jenőné és
Bolláné Takács Enikő

„Táncolni tanulok, a reneszánsz
táncokkal ismerkedem. Jól érzem magam

a programon.” /Gombás Mónika 6.a/

„Nagyon tetszett ez a nap, mert sok izgalmas játék
volt. Krumpli nyomdát készítettem és a talicskás

váltót is kipróbáltam.” /Degovics Zsófia 8.b/

Óriási sikert aratott Bandi bácsi a sült
malaccal. Nagyon finomra sikerült

elkészítenie.
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A „MI NAGY KÖNYVÜNK” városi rajzpályázaton – amelynek díjkiosztó ünnepsége a
Városháza dísztermében volt a Könyvszalon ünnepélyes megnyitóján - Farkas Nikolett 6.b osztályos tanuló
különdíjat kapott. Felkészítő tanár: Lázárné Verebes Ilona, Póczi Marietta 5.a osztályos tanuló IV. helyezést
ért el. Felkészítő tanár: Lappints Csaba

Csukás István vezéregyénisége napjaink gyermekirodalmának: a gyerekek
körében ő a legolvasottabb költő, meseíró. A gyerekek azonnal
összekapcsolják a nevét mesehőseivel: Mirr-Murral, Süsüvel, Pom-
Pommal.
Kisújszálláson született 1936. ápr. 2-án. Gyerekkoráról így nyilatkozott:
Sokat olvastam verset, prózát, a zene mellett az olvasás volt a másik nagy
gyönyörűségem. Sok-sok verset tudtam könyv nélkül, pedig sohasem
magoltam különösképpen, belemászott a fülembe. Talán ezért lettem költő
s nem zenész.
Csicsóka, Hapci Benő, Settenkedő Tódor, Mirr-Murr, Pom Pom, Süsü,
Gombóc Artúr százezrek által kedvelt mesehősök, emberi és állati figurák-,
mindnyájan tipikus emberi magatartásformákat testesítenek meg. Verseken,
meséken, ifjúsági regényeken kívül színművek (Ágacska, Gyalogocska,
Bohóc az egész család stb.) és hangjátékok is találhatók Csukás István
leltárkönyvében. A két külföldi díjon kívül kétszer ítélték oda neki a József
Attila-díjat. Az idei V. Könyvszalonon ő kapta az Alkotói-díjat.

Molnár Máté 6.b

Az V. Nemzetközi Könyvszalon Alkotói-díját Csukás István kapta. Az ő műveinek illusztrálására iskolánk
rajzpályázatot hirdetett tanulói számára. A legsikeresebb alkotásokat összefűzték könyvvé, s átadták Csukás
Istvánnak, aki nagyon örült neki. A diákok ő általa aláírt oklevelet kaptak, amire nagyon büszkék.

Csukás István

Szántó Gábor 4.b Bors Alexandra 7.b Pintér Krisztián 4.b

Kustos Dóra 5.b

Kovács Bálint 4.b

Pintér Patrícia 2.a Fekete Boróka 2.a
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A pestistől a madárinfluenzáig
A múlt árnyai
A XIII. századtól kezdve a pestis, más néven a
fekete halál tizedelte a világot. A patkánybolhák
terjesztette kór akkor került át az emberre, amikor
még fahajók járták a tengereket. Az úton a
patkányok elpusztultak, és bolháik új meleg
közeget találtak maguknak, az embert. Ma már
tudjuk, hogy egyszerre háromféle pestis is pusztí-
tott: a bubópestis, a tüdőpestis és a vérmérgezéses
pestis. A „fekete halál” ma is előfordul Indiában,
Kazahsztánban.
1492-1550 között Amerikában tomboltak óriási
kanyarójárványok, mert az európaiak megjelenése
előtt az indiánok sosem találkoztak még az emberi
kanyaróvírussal. Ezért, amikor felnőttkorban meg-
kapták a betegséget, a járvány nagy pusztítást
végzett.
A XIX. században a Panama-csatorna építésekor
sárgalázjárvány akadályozta az előrehaladást, a
láz ugyanis gyakorlatilag kiirtotta a munkásokat. A
betegséget Afrikából rabszolgahajók vitték át
Amerikába. Afrikában csökkent a sárgalázzal
fenyegetett területek nagysága, Dél-Amerikában
viszont folyamatosan nőtt.
1918-20: több mint 20 millióan estek áldozatul a
spanyolnátha nevű influenzajárványnak, A
katasztrófa egy ártatlan megfázással kezdődhetett.
A vírust Amerikából Spanyolországba hajón vitte

magával egy katona. Az út során mindenki
megfertőződött, és mikor kikötöttek, több száz
vírushordozó hagyta el a fedélzetet. A járvány az
egész kontinenst, majd az egész Földet beterítette.
Egyes feltételezések szerint egymilliárd ember
fertőződhetett meg, a Föld korabeli lakosságának
fele. Magyarországon húszezer áldozatot követelt a
kór, legutolsó hazai felbukkanása 1939-ben volt.
1968: A honkongi influenza elterjedése. A
járványnak negyedannyi áldozata volt, mint a
spanyolnáthának. Ez annak köszönhető, hogy e
vírus megbetegítő képessége kisebb volt, mint híres
elődjéé. Magyarországon ötezer áldozatot követelt a
járvány.
1978: az utolsó himlőfertőzés. Egy labora-
tóriumból kiszabadult vírus okozta Birming-
hamben. Az eset után meg is semmisítették az
összes laboratóriumi vad-himlővírust, így a
betegség mára megszűnt.
2005: H5N1-a madárinfluenza vírusa. Félünk
tőle, várjuk a világméretű járvány kitörését. Európai
kutatók védőoltást fejlesztettek ki a madárinfluenza
H7N1-es vírusra, amely madarakról emberekre
terjedhet át, de a szakértők nem tartják olyan
veszélyesnek, mint a H5N1-es változatot. Az Unió
közleménye szerint kevés az esélye annak, hogy a
H7N1-es vírus járványt okoz.

Eklics Dóra 8.a

Nagy Lajos: Képtelen természetrajz című műve alapján
készült fogalmazások

A macska
1. A macskának először is többféle nevet
lehet adni. Uzsgyi! Sipirc! Nem mész onnan!
Cicanem! Jajaj!
A macska előszeretettel szokott ellenünk tenni, ha
valami nincs ínyére. Elsősorban papírzsepik,
képeslapok, számlák, házi feladatok, puskák, mai
újság és még sok minden látja ennek kárát.
Taktikája a következő: elbújik, kivár, támad,
elbújik. (Ugye mennyire hasonló az emberekhez?)
Energiaforrása kimeríthetetlen. Fegyverzete húsz
darab karom, amit a gazdi karján is le lehet
ellenőrizni. A cicák általában kis számító bestiák,
csak akkor bújnak oda hozzánk, ha éhesek. A cicó
mindenhol szembe jön veled, keresztbe cikázik a
lábadnál, s ha rálépsz, még ő ordít. Ha te ordítasz
vele, megsértődik, magában nem látja a hibát.
Az utolsó dolog, hogy általában ez jár a fejében:
„Na nem bánom, simítsatok. De aztán kérek enni!”

Venesz Patrícia 7.b
2. A macska háziállat, de ez nem azt jelenti,
hogy háztulajdonos is lenne. Az ókori egyiptomiak
az afrikai vadmacskát szelídítették meg, ebből
alakult ki a házimacska, ami mostanra házi feladattá
vált. A szelídítés hatására ma már nem találunk
vegetáriánus és alkoholista macskát, mert csak tejet

és egeret fogyaszt. Ha viszont nem fogyasztana,
teljesen elhízna. Körmeit fáramászással koptatja,
mert képtelen használni a körömcsipeszt. Néha
szőre az ég felé mered, de ez nem a fodrász hibája,
egyszerűen csak fél, és így akar nagyobbnak tűnni.
Amikor a füle lelapul és hátrasimul nem a zselé
kezd hatni, hanem a régi ösztönei támadnak fel
benne és támadni készül.
Néha hízeleg, és ha simogatják, még dorombol is,
bár dorombot még nem láttunk a szájában.

Polgár Vivien 7.b
3. A macska nagyon kedves és aranyos állat.
Olyan szinte, mint az ember. Rengeteg nevet lehet
neki adni, pl.: Mica, Folti stb. Szeret játszani,
ugrándozni, egerészni, heverni és aludni. Aztán
neki is van feje, agya, törzse, és végtagjai. Sokféle
fajta, és tulajdonságú. Vannak nagyok, buták, és
vadak, és vannak kicsik, aranyosak. Sajnos a
macska nem jár kozmetikushoz, így hát nagy és
ronda körmei vannak. De ha levágnák neki, nem
tudna élelmet szerezni. Bár nem mintha a mai
macskák tudnának egerészni. Hiszen minek, ki
vannak szolgálva! A cicusoknak majdnem hogy a
legnagyobb ellensége: a KUTYA. Ha meglátnak
egyet vagy elrohannak, vagy pedig úgy felborzolják
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a hátukon levő szőrt, hogy úgy néznek ki, mint egy
sündisznó. Meg fújnak, mintha tornádó lenne a
szájukban. A kismacskák, ha játékról van szó,
megkergülnek. Össze-vissza rohannak, ugrálnak,
verekednek, nyávognak, hemperegnek a friss fűben.
Akárcsak a gyerekek. De ha úgy érzik jól magukat?
A lényeg az, hogy a macska irtó aranyos állat.
Ilyenné alkotta a természet.

Apatoczky Bettina 7.b
4. A macska háziállat. Talán ezt az állatot
mindenki másképpen hívja. No persze mindenki
úgy hívja, hogy „gyere ide”, de én most a nevére
gondoltam. Szóval lehet cicus, macsek, cica,
macska, az egerek réme, vagy csak egyszerűen
nyávogó, karmoló szörnyeteg.
Azért a macska nem szörnyeteg, de az igaz, hogy
nyávog és karmol. Hogy miért nyávog? Nem tudni.
Talán, ha túl sokat törődnek vele, minden
rezdülését figyelik. Vagy mert keveset foglalkoznak
vele, s szeretné, ha rá is szentelne valaki egy kis

figyelmet. Vagy csak egyszerűen
éhes. A macskának sem mindegy, hogy mit eszik.
Lehet, hogy hétfőn túl soványnak, kedden pedig túl
kövérnek tartja magát. És ez bizony az étkezéstől
függ. Azt már megtárgyaltam, hogy miért nyávog.
De miért karmol? Ez megint egy fogós kérdés. De
talán a nyávogásra adott válaszok ide is beillenek,
legalább is valamennyi; s tudom folytatni. A
macska, ez a kedves, aranyos állat bizony ragadozó.
Könyörtelenül cserkészi be gyanútlan áldozatát, s
ha eljött a jó pillanat, lecsap rá. Szegény áldozat
neve: egér. A macska egérre vadászik. Erre
kényszeríti az ösztöne.
Az ösztön azonban nemcsak a macskát, hanem
minden élőlényt arra kényszerít, hogy saját maga
javára a másikat elpusztítsa, vagy jobb esetben
bántalmazza. De ez természetes, a macska sem
szégyelli, mert ő nem tehet róla.

Szántó Vivien 7.b

A majom
A majom állítólag az ember őse, bár senki sem emlékszik rá, hogy az ember származik a majomtól, vagy a
majom az embertől.
Úgy tudjuk, hogy a majmok Afrikában élnek, de itt köztünk is van néhány.
Ezen kívül még az állatkertben is találunk majmokat. Ezek az állatok szeretik majmolni az embereket, ezért
nevezik őket majmoknak. Amikor az egyik ember utánozza a másikat, azt is majmolásnak nevezzük. A majmok
nem szeretik az embereket, mert az állatkertben állandóan bámulják őket. Pedig barátságos állatok, szeretik
vakargatni egymást. Az emberek is szeretik, ha vakargatják például a hátukat, de nem merik bevallani, mert
mások azt hiszik, hogy a majmokat majmolják.
Az eddig leírtakból következik, hogy az egész világon vannak, és nagyon nehéz megkülönböztetni őket az
emberektől.

Major Márton 7.b

A legügyesebb
kerékpározók

Mester Péter, Szenftner Bence,
Mező Attila, Venesz Roland,
Gede Péter, Németh
Szimonetta, Zsédely Zsófia,
Maár Dániel, Cinkóczi Dániel,
Slick Dániel, Ódor Krisztián,
Baksa Dominik, Király Kristóf,
Varga Valentin, Vaszilkó
János, Eklics Dóra, Gőgös
Bianka, Gede Kornélia, Ujvári
Péter, Mester Attila, Kustos
Dániel, Janicsek Patrik,
Smercsek Gergő, Pintér Márk.

Aszfaltrajz verseny
Kelemen Bettina, Józsa Dorina,
Nagy Fanny, Kovács Nóra
Farkas Nikolett, Alasztics Renáta
Ruska Renáta, Pungor Szimonetta,
Polgár Vivien, Apatoczky Bettina

A papírgyűjtés
eredménye

1. hely 6.b 68,20 kg/fő
2. hely 7.a 64,84 kg/fő
3. hely 7.b 64,68 kg/fő

4. hely 6.a 64,30 kg/fő
5. hely 8.b 60,83 kg/fő
6. hely 8.a 49,86 kg/fő
7. hely 5.b 47,69 kg/fő
8. hely 5.a 36,05 kg/fő

Angol nyelvi házi
verseny

1. Farkas Nikolett 6.b
Sas Lilla 6.b

2. Kuti Ákos 6.a
3. Horváth Nikolett 6.a

A Gárdonyi Géza Tehetségfejlesztő Általános Iskola
fordítási versenyt szervezett angolból, amelyen
Molnár Márk 8.b osztályos tanuló (66 induló közül)
17. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Simon Lászlóné
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Nestlé Cini-Minis Megyei
Bajnokság

2005. szeptember 22.
Résztvevők: sportág helyezés
Czinkóczi Dániel 6.b súlydobás 5.

kislabda 1.
Józsa Dorina 5.a
Kószás Kriszta 5.a 2000m 2.
Kovács Nóra 5.a
Venesz Roland 6.a
Kelemen Bettina 5.a
Radnai Viktória 5.a
Papp Zoltán 6.a 2000m 7.
Baranyai Balázs 5.a
Molnár Gábor 7.a távolugrás 2.

60m 1.
Szenftner Bence 6.a
Részt vettek, jól szerepeltek:
Szabó Balázs 2.b, Petrovicz Patrik 2.b, Varga
Szabolcs 2.b, Sisa Norbert 2.a, Torma Dorottya
2.a,Szabó Patrícia 2.b, Pintér Klaudia 2.a, Botka
Loretta 2.b, Kozalk Nikolett 2.b, Zimonyi Szabolcs
3.b, Dávid Ferenc 8.b, Janicsek Patrik 8.b,
Smercsek Gergő 8.b, Pintér Márk 8.b, Kamocsár
Kinga 7.a, Dávid Levente 4.b, Szenftner Áron 4.b

Nestlé Cini-Minis Országos
Gyermekbajnokság

2005. október 1. Budapest

Molnár Gábor 7.a 60 m síkfutás 1. hely

Városi atlétikai verseny
2005. október
Résztvevők: sportág helyezés
Horváth Petra 2.a kislabdahajítás 2.

40 m síkfutás 2.
Kustos Dániel 8.b 60m síkfutás 3.

távolugrás 4.
Kóti Dorottya 7.b 60m síkfutás 2.

távolugrás 1.
Molnár Gábor 7.a 60m síkfutás 1.

távolugrás 2.
kislabdahajítás 2.

Kószás Kriszta 5.a 600m síkfutás 3.
Füredi Péter 4.a 60m síkfutás 1.
távolugrás 3.b kislabdahajítás 2.
Kóti Luca 4.a kislabdahajítás 2.

távolugrás 3.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az
Oktatási Minisztérium által közösen meghirdetett
„Munkába, iskolába környezetbarát módon”
című rajz-fotó és videofilm-pályázaton különdíjat
nyert Szántó Gábor 4.b osztályos tanuló (rajzát
lásd a 9. oldalon). Felkészítő tanár: Lázárné
Verebes Ilona

1. 2005. június 21-
én értesítést kaptunk a
következő szöveggel: Ma 0
óra 30-kor világra jöttem.
Súlyom 3760 g és 57 cm
hosszú vagyok: Tarczi Dávid (Póda Anita néni
kisfia)

2. Póda Anita néni matematika óráit
szeptembertől Jakab Lászlóné Márti néni
helyettesíti. Nagy szeretettel köszöntjük Őt
iskolánkban. Sok szorgalmas tanítványt, sikeres
tanévet kívánunk neki!

Találjátok ki, hogy az alsó sorban lévő három kép
közül melyiken látható Márti néni kiskorában!

CSENGETÉS, a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK tanulóinak lapja.
Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával.

Szerkesztő: Süveges Jusztínia, Tördelő szerkesztő: Macherné Bedőcs Rita, Nyomtatás: Palatia Nyomda.


