
Köszöntünk Benneteket az új esztendőben. Igyekeztünk most is érdekes, tartalmas, többeket
érintő témáról írni. Bizonyára észre vettétek már az előző számban, hogy a legfontosabbak
címét a „Tallózóban” ki is emeljük. További újdonságokkal is találkozhattok: a különböző
intézményegységek munkáját bemutató cikkekkel, képekkel. Természetesen a beérkezett
rengeteg anyagból nem tudtunk mindent betenni, itt kérünk elnézést attól, aki kimaradt.

Szerkesztőség

A farsang dicsérete

Egy sarkon, hol a lámpa fénye halvány,
egymásra torlik két fura menet,
megállnak és hosszú farkasszemet
néznek, zászlójukat kissé lehajtván.

Az egyik bűnt sirat és bűnt temet,
gyertyásan, zsolozsmával mind az ajkán,
a másik csapat maskarába varrt fán
ördögfejet visz, táncol és nevet.

Vezérük, kit már lángos kárhozat nyal,
bűnbánón látja angyalok karát
s szemét lehúnyja méla áhitattal;

míg a zarándokfő, egy vén barát,
szíve mélyén, mely zárva hét lakattal,
idézi antik istenek nyarát.

/Dsida Jenő/

A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK lapja
2006. február

Horváth Petra 2.a

Kalamár Bianka 2.a

Farsangi körkép

Óvodások oldala

Közművelődési egység

bemutatkozása

Gyűjtés Vikiért

Felvételiztünk

Versenyeredmények



CSENGETÉS

2

A farsangi táncrendek

A mostani farsangi bálok szervezői mára már teljesen maguk mögött
hagyták a táncrendek egyhangúságát. A bálokon mindenféle stílusú
zenékre rophatjuk a táncot (pl.: a cigányzenétől elkezdve egészen a
dallamos rock-zenéig), persze az általunk kiválasztott emberrel, vagy
éppen a kedvesünkkel. Sajnos ma már nem divat a farsangi táncrend,
inkább a sokszínűségre törekednek, nem a hagyomány megőrzésére.
Magyarországon sokkal később jött divatba a táncrend, mint Európa
más országaiban. Nézzünk egy kis tánctörténetet: 1840-ben
nyomtattak először magyarul táncrendes könyveket. Körülbelül 100
évig volt divat az ilyen bőrkötésű és néha ceruzával rajzolt fekete kis könyvecske. A notesz díszítése
legtöbbször utalt a báli hangulatra, táncra. Sokféle érdekes díszítés volt a könyvecskék elején: például
a technikusbálon vonalzó volt látható a lányok „füzetén”. Ezekbe jegyezték be a táncok sorrendjét és
azt, hogy melyik udvarlójának ígérte a táncot. Akkor volt a nagy baj, amikor nem abban a sorrendben
táncolt a lány az udvarlókkal. Ilyenkor rendszerint a két illető párbajozott a kisasszony kegyeiért. Az
elsőbálozó kislányok listájára feliratkozó fiatalemberek egyike ideális esetben már a következő évben
a jegyese volt.
Most pedig térjünk vissza a kis bőrkötésű könyvünkhöz: kezdetben cseh polka, bécsi valcer és a
lengyel mazurka volt a kedvenc. 1936-ban divatba jött a francia négyes, 1840. január 9-én táncoltak
először csárdást. A két világháború között a csárdás és a keringő több fajtája volt a nyitótánc a
bálokon.
A XX. század közepétől már elvárt dolog volt, hogy a nyitótáncokon legalább 200 pár táncoljon, mert
ha nem így volt, akkor már bukásnak számított az egész bál. Ezen kívül fontos volt a befejező
szupécsárdást hányszor újrázták. Az volt a legjobb, ha háromszor vagy hatszor kérték újra, de ha
hajnalig újráztak, a szervezők megnyugodhattak, hogy a bál nagy sikert aratott.

Szalay Noémi 8.a

Nincsen farsang fánk nélkül
Vízkereszttől – január 6-tól – egészen a negyvennapos böjt kezdetéig tart a farsangi, báli szezon. A
magyar farsang hagyományos tésztája a fánk, ismerkedjünk meg történetével, receptjével.
A legenda szerint a fánk története Bécsben kezdődött. Amikor egy Krapfen nevű pék meghalt, a
felesége vette át a pékműhely vezetését. A pékség híres volt finom kenyeréről, a város végéből is
elzarándokoltak az emberek, hogy megvegyék. Egyik nap a kenyér nem készült el idejében. A
vásárlók egyre türelmetlenebbek lettek, zúgolódtak, addig-addig, hogy a pékné kijött a sodrából, és
egy darab kenyértésztát, ami éppen a kezében volt, valakinek a fejéhez akart vágni. Mivel elvétette a
célzást, és nem találta el kiszemelt áldozatát, így a tészta a kályhán lévő lábasba pottyant, ebben a
lábasban pedig zsír forrdogált. A tészta a zsírban pár perc alatt aranysárgára sült, így a véletlennek
köszönhetően megszületett az első fánk. A bécsiek azóta is Krapfennak hívják.
Egy másik forrás szerint a fánk francia eredetű édesség. XVI. Lajos hitvese, Marie Antoinette királyné
egy farsangi bál alkalmával megszökött a Tuilerákban rendezett álarcosbálról, és álöltözékében

elvegyült a tömegben, amely a karneváli éjszakán az utcákon
kavargott. Az esti sétálás közben megéhezett a királyné, így egy
mézeskalácsos mestertől vásárolt egy fánkot, amit az nagy kosárból
árult. A fánk rendkívül ízlett neki, ezért az őt kísérő lovagnak meg
kellett vásárolnia az egész kosár fánkot. A karnevál elmúltával
pedig a fánksütőt is berendeltette a palotába. A mézeskalácsos
elmesélte a fánk receptjét és elkészítési módját a királyné
cukrászának. A cukrász finomította és egy kicsit módosította a
receptet , és ettől kezdve a királyi lakomák kedvelt finomságává
vált a fánk. Mivel az emberek hamar megkedvelték a finom,
laktató, olcsó tésztafélét, ezért a mai napig fogyasztják. A legtöbb
országban sütnek különféle fánkokat; a receptek a helyi
szokásoknak és alapanyagoknak megfelelően módosultak.

Eklics Dóra, 8.a
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Utolsó farsangom ebben az iskolában

Ebben az évben vagyok nyolcadikos, ami azt jelenti, hogy többé már ezzel az osztállyal nem lesz farsangi
bálom. A bál január 20.-án volt a Bezerédj-kastély nagypincéjében. A buli fergeteges hangulatát a néhány
évvel ezelőtt idejáró fiúk zenéje biztosította. A buli a műsorokkal kezdődött, amelyek nagyon vidámak
voltak. A zsűri feladata: a műsorok bírálása, és a győztes osztály jutalmazása volt. Nagy örömünkre a mi
osztályunk nyerte el a győzelmet, ami méltó befejezése volt a „műsoros pályafutásunknak”, mert eddig
mindig mi nyertük ezt a kitüntetést. Végezetül a tombolahúzás következett. S a végén estig tartó dínom-
dánom. Nagyon jól éreztem magam ezen a farsangon is.

Degovics Zsófia 8. b

„Ifjúságért” Alapítványi bál 2006

Február 11-én ismét megrendezésre került a
hagyományos Alapítványi bál, ahol a szülők és a
tanárok jól érezték magukat. Balogh József Győr város
polgármesterének köszöntő szavai után a reneszánsz
táncházi program rendszeres résztvevői nyitották meg a
bált, akiket Fertetics Andrea tánctanár készített fel. A jó
hangulatról az Albatrosz táncklub versenytáncosai,
valamint Szűcs Kinga és Nagy Balázs színművészek
gondoskodtak. Ezúton is köszönjük a kedves szülők
pénzbeli (az összbevétel: 220 .080.-, amelyből az
osztályok a támogatás arányában visszakapnak)
támogatását, és a felajánlott sok tombolatárgyat!
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VELENCEI MASZKOK
A maszk a karnevál jelképe, Velence

szimbóluma. Használatát törvények szabályozták, a
legrégebbi 1268-ban született. Az egyetlen mazk, aminek a
hordását majdnem egész évben engedélyezték, a bauta volt.
Ez egy fél álarc, amellett kényelmes is, hiszen a maszk
levétele nélkül bárki ehet-ihat kedvére. A viselet is egyszerű:
háromszögű velencei kalap, fekete selyem vállkendő,
csipkezsabó, fekete bársonyköpeny, térdnadrág, csatos cipő.
A másik tipikus velencei maszk a pestisdoktor. Először az
1630. Évi rettenetes velencei pestis idején említi agy
bizonyos Lancetta nevű patikus, hogy néhány orvos
„különös viseletben” járja a pestises utcákat, hatalmas
csőrszerű álarcot viselnek, a fejük búbjáig beöltöztek,
kesztyűs kezükben hosszú pálca.
A maszk és az öltözet mellett különös szerepet kap az
arcfestés is:
-arany szín: hűség és őszinteség
-fekete szín: kegyetlenség
-fehér szín: közönséges jellem
-hajlott orr: szemtelenség
-ráncos arc: öregség
-nagyívű szemöldök: gőg, hencegés

Molnár Máté 6.b

Nevesített február
Február 3 - Balázs
Latin-magyar eredetű név, jelentése királyi. Más
magyarázat szerint az ismeretlen eredetű latin
Blasio családnévből származik.
Február 6 - Dorottya, Dóra
Dorottya
Görög eredetű név. Jelentése Isten ajándéka. A
magyar név a latin Dorothea változatból
származik.
Dóra
A Dóra a Dorottya névnek az önállósult becézője.
Görög eredetű név. Jelentése: Isten ajándéka. A
magyar név a latin Dorothea változatból
származik.
Február 14 - Bálint, Valentin
Bálint
A latin Valentinus családnévből származik.
Alapszavának, a latin valens szónak a jelentése:
erős, egészséges.

Valentin
A latin Valentinus családnévből származik.
Alapszavának, a latin valens szónak a jelentése:
erős, egészséges.
Február 19 - Buda, Zsuzsanna
Buda
Régi magyar személynév. Keresztnévként a
XIX. században újították fel. Eredete vitás.
Lehet a helység neve. Más magyarázat szerint a
szláv Budimir személynévből származik. E név
elemeinek a jelentése: lenni + béke.
Zsuzsanna
Héber eredetű bibliai név. Jelentése liliom.
Február 24 - Mátyás
Bibliai név, a héber Mattatiás név latin Matthias
formájából származik. Jelentése: Jahve ajándéka.

Gede Kornélia 8.a

Valentin—nap, Magyarországon Bálint nap, több évszázados. Valentin atya, e jeles ünnep névadója római pap
volt, Claudius császár idején. Claudius császár úgy döntött, hogy az egyedülálló férfiak sokkal jobb katonák,
mint nős társaik, ezért - megtiltotta a házasságkötést. Miután Valentin atya többször tiltakozott a kegyetlen
császár bánásmódja ellen, és titokban összeadta a szerelmeseket, börtönbe vetették. A legenda szerint a börtönőr
lányának visszaadta a látását. Mielőtt kivégezték levelet küldött a lánynak azzal az aláírással, mely mára
szállóigévé vált: „A TE VALENTINOD”. A szerelmesek napja évről évre újabb szokásokkal gazdagodott.
ANGLIÁBAN például az járta, hogy ezen a napon kilépve a házból, akibe elsőként belebotlik az ember, az tesz a
Valentinja. A legrégibb Valentin napi versikét, ami ma is látható a londoni British Múzeumban, Charles, Orleans
hercege írta feleségéhez 1415-ben, amikor a London Tower-ben raboskodott. Az AMERIKAIAK az 1700-as
évektől ünneplik febr. 14-ét.
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BENCE MONDTA

-Belement a sötét a szemembe.

-A jogosítvány a lábunkban van?

-Ott egy pók, gyűrd össze.

-Bebükiztem a számba a teát.

-Meséltem azt már, hogy egyszer kitörött a
lábam? De visszatettem.

-Táncol a szívem, mert szereti a zenét.

-Az én cipőm nem büdös, csak koszos illatú.
Farmaggini Bence Hóvirág csoport

Készülnek a csuhébabák az Alma
csoportban az Alma játszódélutánon.

ÓVODA BÁL 2006

Nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Szülők Bálját a Bezerédj-kastély pincéjében. A bált
lázas készülődés előzte meg. A díszítést az iskolával együtt tervezgettük, és közösen hoztuk
létre. Színes függönyökkel tettük hangulatosabbá a pincét, amelyeket a boltívek
magasságában helyeztünk el. Az oldalfalakra szorgos óvónői kezek által készített álarcok,
kalapok, szemüvegek varázsoltak farsangi hangulatot. A díszítésben Lázárné Verebes Ilona
tanárnő szakmai hozzáértését és személyes részvételét élvezhettük, amelyet ezúton is nagyon
köszönünk. Azt hiszem az eredmény magáért beszélt, nagyon dekoratív, hangulatos helyen
szórakozhattunk január 28.-a éjjelén. A bál hangulatát emelte a négytagú zenekar, amely
kellemes, mindenki számára élvezhető zenét biztosított. Tombolatárgyak is szép számmal
gyűltek össze a helyi vállalkozók segítségével, amelyet ezúton is köszönünk óvodánk
nevében. A vacsorát és a „konty alá valót” a Véndiófa Vendéglő biztosította, amelynek
étlapjáról a vegetáriánus menü nagy sikert aratott.

Az óvodabál sikeresnek bizonyult az idei évben is, a bevételből a gyermekeknek újabb
játékeszközöket tudunk biztosítani, és reméljük, jövőre újra megismételhetjük a kellemes
hangulatú találkozást. Fekete Antalné, Korsós Jánosné, Sári Éva (szervezők)

Betlehemeztünk
December 21-én csoportunk, a Nyuszi
csoport kedves meghívásnak tett eleget. A
Horgas úti IDŐSEK KLUB-jának vezetője,
Hegyiné Ági kért fel bennünket, hogy
szereplésünkkel színesítsük meg lakóik
karácsonyi ünnepségét. Az idős emberek
izgatottan, ünneplőbe öltözve vártak
bennünket a feldíszített otthonban.
Gyermekeink is megilletődve, de
határozott fellépéssel álltak ki és adták elő
a Betlehemes játékunkat. A régi
hagyományok és szokások, énekek hallatán
ezekben az idős emberekben
gyermekkoruk, fiatalságuk képei

elevenedtek fel. Valószínű emiatt is nagy
élményt szereztünk mindannyiuknak.
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”Jaj, de finom ez a kalács. Ilyen jót még sohasem ettünk. Ugye lányok,
nem haragusztok, hogy kételkedünk sütésetek sikerében!?” Részlet dr. Barsi Ernő:
Karácsonyi asztal című gyűjtéséből, amelyet az Ibolya és a Rozmaring csoport is bemutatott.

12 alkalommal nyílt lehetőségünk a tanköteles nagycsoportosoknak a győri Műjégpályán
kipróbálni a korcsolyázás művészetét. A tanfolyam egy szülői gála-nappal zárult. Örömmel
vettünk részt ebben az új lehetőségben.

A képen a Hóvirág csoport látható.
Már tavaly is voltunk a „Pisztráng-kör” interaktív kiállításán a kastélyban. Nagyobb
gyermekeink már kíváncsian készültek az idei találkozásra. A múlt heti alkalom újabb
meglepetést szerzett: a kitömött vaddisznó, hód, pisztráng és az igazi halak, piócák
lenyűgözték az óvodásainkat. A vaddisznó hátára még fel is lehetett ülni. Ki nem hagyta
volna senki sem! A kiállításon még sok érdekességet láttunk a vízpart állatairól és
növényeiről. Reméljük, hogy minden gyerek haza vitt magával egy szelet tudást. Jövőre is
szeretnénk menni egy újabb kiállításra. Szentjánosbogár csoport

Megkezdődött a folyamatos felkészülés az Oviolimpia
elődöntőjére Nemes Lajosné, Emi néni irányításával, ahol a
legügyesebb nagycsoportosok készülnek heti két alkalommal a
nagy megmérettetésre.

Lázár Lili, Százszorszép csoport

Németh Viktória,
Szentjánosbogár csoport

Karikás Máté,
Méhecske csoport
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Ezerarcú természet

A kastélyban egy interaktív kiállítást tekinthettünk meg, ahol sok
érdekes dolgot tudhattunk meg a természetről. Először azt néztük
meg, hogy a Duna honnét jön, mely országokon halad keresztül,
és milyen természeti képződmények keresztezik útját, míg eléri
hazánkat. Hallgathattunk madárhangokat is. Volt egy térkép, ahol
elhelyezhettük az állatokat és növényeket az élőhelyükre. Láttunk
preparált állatokat is: egy nagy vaddisznó, hód, sok madár és
többféle hal is, mint p1.: ponty, amur, csuka és pisztráng,
ezenkívül egy nagy harcsa feje volt kiállítva. Kis akváriumokban

élő állatok is voltak: pióca, kagyló, néhány kicsi tükörponty és kárász. Homokba állati lábnyomokat
csinálhattunk. Ezek láttán megint eszünkbe jutott, hogy milyen csodálatos, érdekes és szép a természet, mennyi
olyan dolog van, amit nem ismerünk.

Jancsó Ádám 8.a

Egészségügyi nap

Mint minden évben most is megrendezték az egészségügyi napot. A főszervező Kocsis Zsuzsa néni
volt. Először feladat lapokat kaptunk, amelyeket ki kellett tölteni. Ezután jött a fizikai része a napnak.
Különböző versenyekre kellett benevezni az osztályokban kialakított csapatokat. A versenyek között
volt olyan szám is, amelyben mézes kekszet kellett minél gyorsabban megenni. Majd jött az a
versenyszám is, ahol a diákok a kreativitásukat tudták megmutatni. Itt zöldségekből, gyümölcsökből
kellett különböző szobrokat alkotni. Nagyon humoros volt nézni, ahogy a különböző csapatok
egymással versengtek. Érdekes, jó volt ez a nap köszönet a szervezőknek:

Sulyok Zsófia 8.b

Egészségnevelési vetélkedő eredménye

5.a 5.b 6.a 6.b
122 pont 126 pont 130 pont 139 pont

IV. III. II. I.

7.a 7.b 8.a 8.b
130 pont 118 pont 124 pont 141 pont

II. IV. III. I.

Pintér Klaudia 2.a
Kövecses Alexandra 2.a
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MINDENRŐL, AMIT MÉG NEM TUDSZ – ÉS SZERETNÉL TUDNI
Szeretettel köszöntjük a Bezerédj-kastély dolgozói nevében az újságot olvasó diákokat. Az iskolaújság
történetében első alkalommal jelenünk meg önálló oldalakkal, remélve, hogy ezzel hagyományt
teremtünk.
Célunk, hogy a megnövekedett szabadidővel rendelkező gyerekek, fiatalok, felnőttek értelmes,
tartalmas elfoglaltságot találjanak a művelődési házban.
Milyen élményeik vannak azoknak az osztályoknak, gyerekeknek, akik néha-néha, vagy rendszeresen
részt vesznek a rendezvényeinken? – megtudjátok, ha a cikkeiket elolvassátok.
Ötleteiteket, kéréseiteket várjuk, hogy megvalósíthassuk elképzeléseiteket.
A Bezerédj-kastély programjairól naprakész tájékoztatást kapsz, ha az Interneten keresed a
www.bezeredj-kastely.hu-n. Interneten keresztül is elküldheted véleményed, kívánságod az
info@bezeredj-kastely.hu e-mail címre. Szép gondolataidat megjelentetjük a közművelődési oldalon.
Töltsétek kötetlenül egymás társaságában a szabadidőtöket. Ha gondod van, vagy szívesen
beszélgetnél bármilyen témában felnőttekkel, fordulj hozzánk! Meghallgatunk.

Baksa Kálmánné Tusi néni, Nagyné Szabó Renáta, Szénássyné Téglás Anikó
Nagy Emilné Marika néni, és Horváth Gábor

A nagy képen láthatók:
Állósor balról: Nagyné Szabó Renáta, Csuta Károlyné Erzsi néni, Horváth Jánosné Kati néni,
Baksa Kálmánné Tusi néni, Lázárné Verebes Ilona, Nagy Józsefné Marika néni (nyugdíjba ment),
Szalay Róbertné Irénke néni (nyugdíjba ment), Stoller Lászlóné Zsuzsa néni.
Ülősor: Nagy Emilné Marika néni, Pongrácz Rozália (nyugdíjba ment), Szalay Béláné Tusi néni
(nyugdíjba ment).
Kis kép (jobb oldalon): Stoller László
Kis képek alul (balról): Horváth Gábor, Szénássyné Téglás Anikó, Kókai Attiláné Kati néni,
Pusztainé Szalay Márta
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MI NEM UNATKOZUNK!
Ódor Jenőné Szofa néni évek óta bíztat
bennünket, hogy a szabadidőnket értelmesen
töltsük el. Osztályfőnöki órán és kötetlen
beszélgetésen mindig felhívja a figyelmünket,
hogy az általános művelődési központ
mennyivel több lehetőséget biztosít a
gyerekeknek, mint a sima általános iskola. A
mi osztályunkból rendszeresen járunk
rendhagyó órára, kiállításra, táncra,
szakkörökre.
A legtöbb szervezési gondot mi jelentjük a
művelődésszervezőknek, Anikó néninek,
Renáta néninek és a könyvtáros Horváth
Gábornak, mert aktivitásunkkal sok munkát
adunk nekik. Mindig szeretettel fogadnak
bennünket, kéréseinket a lehetőségekhez
képest figyelembe veszik. Nagyon jó időtöltés
a könyvtári internetezés, társasjáték, cso-cso.
Kedveljük a reneszánsz táncházat, a hip-hop
táncot. Tudásunkat bemutathatjuk a szülők
bálján, az iskolai rendezvényeken és
falunapon. Meghirdették a kastélyban, hogy
azok a gyerekek, akik a legtöbb kulturális
rendezvényen részt vesznek, júniusban kastély
partin vehetnek részt. Itt aludhatnak a
kastélyban, tábortűz lesz, éjszakai
kerékpározás és valami meglepetés is. Mi
nagyon szeretnénk győzni, egész évben
rendszeresen járunk a művelődési házba, nem
kampányszerűen.
Bíztatunk benneteket, hogy kapcsolódjatok be
a meghirdetett programba, szeretnénk, ha ezen
a programon minden osztály képviseltetné
magát.
A petőfis sokszínűség a fontos.

6.a osztály
ÉRDEKES ELŐADÁSOK A
KASTÉLYBAN
Az általános művelődési központban a kultúra
háza a Bezerédj-kastély. Érdekes előadások,
kiállítások és egyéb rendezvények színtere. Az
idei évben a Petőfis diákok rendezvénylátogató
füzetet kaptak, amiben leigazolják, hogy
milyen programon veszünk részt. Voltam már
földrajz, történelem, magyar és más rendhagyó
órákon, de látogattam kiállítást, és nagyon
tetszett a karácsonyi hangverseny, és a
történelmi játszóház. A rendezvénylátogató
füzet nagyon jó ötlet volt, mert szívesebben
jövök az előadásokra, könnyebben tudok a sok
új ismeretanyag birtokában történelemből,
földrajzból és egyéb tárgyakból jobb jegyet
szerezni. Sok érdekes dolgot tudtam meg az
idei tanévben Ménfőcsanak történetéről,

Mekka szépséges tájaiban
gyönyörködtem és
történelmi ismereteimet bővítettem.

Czinkóczi Dániel
6.b

TÁNC –
ILLEMTAN
A mi osztályunk
jelentkezett első-
nek a Fertetics
Andrea néni által vezetett tár-sastánc tanfo-
lyamra. Először kicsit húzódzkodtunk, de
köszönjük osztályfőnökünknek, Bolláné
Takács Enikő néninek, hogy meggyőzött
bennünket és szüleinket, a tánctudás
fontosságáról. Szerdán az osztályfőnöki óra
keretén belül tettük meg az első alaplépéseket.
Mivel ügyesek voltunk a tanultakat pillanatok

alatt eltáncol-
hattuk zenére,
majd párba
álltunk. Meg-
tanultuk, hogy
hol és hogyan
kell fogni a
párunkat, mi a

tánc illemtana. Nagyon gyorsan eltelt az első
óra és bevallom már nagyon vártuk a
következő alkal-mat. Sok táncot megtanultunk.
Ilyen pl.: a disco fox, az angolkeringő, a bécsi
keringő, a mambo,a csa-csa-csa. Februárban
ko-szorúcska keretén belül mutattuk be
tudásunkat szüleinknek és az érdeklődőknek.
Nagyon köszönjük az egész osztály nevében
ezt a lehetőséget osztályfőnökünknek és a
művelődésszerve
-zőknek, ugyanis
ezek az órák nem
csak hasznosak
voltak, hanem
remek szóra-
kozást is
nyújtottak.

Molnár Patrícia 6.b
HIP-HOP TÁNC
Magyarországon az 1980-as években jelent
meg ez a táncstílus. Harmadik éve foglalkozik
Lakatos Szabolcs tánctanár az érdeklődőkkel.
Csütörtökön fél hat órától táncolunk a
Bezerédj-kastélyban. Többször felléptünk már
rendezvényeken, bálokon. A kastélyban csak
úgy hív bennünket Tusi néni, hogy a „vörös
nadrágos” parkettördögök. Kitartás, jó kondi,
remek zenei érzés és nagy táncszeretet kell,
hogy a tanultakat csoportosan, hibátlanul
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elsajátítsuk. Nagyon
élvezzük a táncot. Akit

érdekel, bekapcsolódhat a munkánkba.
Szívesen látunk benneteket a próba
időpontjában.

5.b-s táncosok
MIT AJÁNLUNK?
Játszóház
Március 24. Pompon-csibe és nyuszi
Április 28. Anyák napi díszképek
papírgalacsinból
Vezeti: Szénássyné Téglás Anikó és Nagyné
Szabó Renáta

Angol nyelvű játszóház
Vezeti: Simon Márta tanár néni
Az érdeklődő nagycsoportos óvódások és alsó
tagozatos gyerekek megismerkedhetnek az
angol ünnepi szokásokkal játékos formában.
Április Húsvét – EASTER BUNNY
Első alkalommal hirdetjük meg az „Én vagyok
az ÁSZ!” számítógépes vetélkedőt Horváth
Gábor könyvtáros, Nagyné Szabó Renáta
művelődésszervező vezetésével. Részletekért
keressétek a vezetőket.

Karácsonyi hangverseny

A téli szünet előtti napon a felsőbb évfolyamosok hangversenyen vettek részt a
Bezerédj-kastély nagypincéjében. Illés Gabriella énekesnő volt az előadó, aki
gyönyörű hangon énekelt. Nagyon élveztük az előadást. Hallhattuk többek közt a Micimackót, amit mi
is vele együtt énekeltünk, a Száncsengőt és más karácsonyi dalokat.
Mindenki nagyon élvezte az előadást. Köszönjük a kastély dolgozóinak, hogy megszervezték!

Gőgös Bianka, Roboz Orsolya 8.a

Karácsonyi hangverseny, 2005. dec. 19.
2005. december 19-én Győrben, Richter-teremben voltunk hangversenyen. Minden gyerek örvendezve
várta az előadást. A zenészek bevezettek minket a zene birodalmába. Az előadás előtt ismertetőt
kaptunk a darabokról. Három zeneszerző egy-egy művét ismerhettük meg. Hallhattuk az olasz
capricciót, az üvegszemű hölgyről szóló darabot, a Carmen című operából a Torreádor dalt. Mindenki
élvezte. A végén hatalmas tapssal búcsúztattuk a zenészeket.

Sulyok Fanny, Karczag Bernadett, Lázár Vivien, Kapuvári Eszter, MadárZsanett, Kovács Bálint,
Gricz Marcell, Szántó Gábor, Timár Norbert 4.b

Múzeumlátogatás
Az osztállyal nemrég a Borsos Miklós Múzeumban jártunk. Sok szobrot néztünk meg, melyek
bronzból vagy márványból készültek. A legérdekesebb az éremkiállítás volt. Rengeteg érem volt a
szekrényekben és a polcokon, szinte beborították az egész falat. De nem csak néztük az érmeket,
hanem lementünk a mély pincébe, és öntöttünk magunknak is egyet-egyet Gipszből. Először a
gyurmába fordítva belerajzoltuk a képet, majd papírhengerbe tettük, és gipszet öntöttünk rá. Ez lett az
emlék erről a múzeumról.

Unger Márk 3.a

Nagyon jó hangulatban telt el az idei farsang is. Sokan öltöztek be
jobbnál jobb jelmezekbe. Sokat nevettünk, játszottunk, táncoltunk,
különösen a vonatozást élveztük.

Új tanító néni került a napközibe Vorigin
Lászlóné Kati néni személyében. Ő is lelkes
résztvevője volt a vonatozásnak.
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Tanítványunk testvére, Kondor Viktória daganatos
betegségben szenved. Az iskolánkban tanuló gyerekek,
szüleik, és intézményünk dolgozói összefogtak Viki
gyógyulása érdekében. Összefogásunk eredményeképpen
200 000,- forint gyűlt össze. Iskolánk igazgatónője, dr.
Szakálné Doktor Éva, Ódor Jenőné Szofa néni, és Simon
Márta tanárnők, valamint a diákok képviselői adták át az
adományt Viktória édesanyjának. Reméljük, tudtunk segíteni!

Néhány éve olyan rendeletet hoztak, hogy aki
középiskolában szeretne továbbtanulni, közös
írásbeli felmérőt írhat, ami egységes minden
iskolát tekintve. Ebben az évben ez a nap
január 28-ára esett. Már év elejétől készültünk
erre a megmérettetésre úgy a tanórákon, mint a
középiskolai előkészítőkön. Két tantárgyra
vonatkozott a felkészülésünk: magyar nyelv és
irodalomra, valamint matematikára. Nagy volt
az izgalom az előtte lévő napokban is, de
reggel ez tetőzött. Kíváncsiak voltunk, hogy
milyen feladatokat kapunk, s meg tudjuk-e
oldani. Négyszáz társammal együtt a Krúdy
Gyula Gimnázium és Vendéglátóipari
Szakközépiskolában felvételiztem. Tíz órakor
beültünk a kijelölt tanterembe, és kiosztották a
magyar felmérő-lapokat. Negyvenöt percet
kaptunk a megoldásra. A feladatok nagy része
az irodalomhoz kapcsolódott, volt benne
fogalmazás, szövegértés. Mikor ezt
megoldottuk egy kis pihenő után kezdődött a
matematika, ami nem a tárgyi tudásra, inkább
logikára épült. Fáradtan jöttünk ki a
megmérettetésről. Volt, aki boldogan, volt, aki
szomorúan, attól függően kinek, hogy sikerült
megírnia. Izgatottan várjuk az eredményeket,
mert ettől nagyban függ, hogy melyik iskolába
vesznek fel bennünket. Köszönjük
tanárainknak a felkészítést, azt a sok időt és
fáradtságot, amit ránk áldoztak, hogy minél
eredményesebben szerepelhessünk a felvételin!

Kustos Dániel 8.b

2006. január 28-án a 8. évfolyam tanulói két
felvételi feladatlapot írtak: az anyanyelvi
vizsgát 10.00 órakor, a matematikát 11.00
órakor. Mindenki abban a középiskolában írta,
ahol akarta. Ez ugyanis, nem befolyásolta azt,
hogy hova jelentkezett. Február 5-ig kellett
kijavítaniuk minden lapot az iskoláknak. A
legtöbbnek sikerült is, de voltak, amelyeknek
több időre volt szüksége, és később tudták csak
kiadni az eredményeket. A matematika és a
magyar feladatlap is 50-50 pontos. Az első
feladatok még elég könnyűek voltak, de aztán
az utolsóknál már el kellett gondolkodni azon,
hogy mit írjanak be a tanulók. Minél több
pontot érnek el a diákok, annál nagyobb az
esélye annak, hogy jobb középiskolába veszik
fel majd őket. A matematika kérdései a
tavalyihoz hasonlóak voltak, de az anyanyelvi
teszt teljesen újakat tartalmazott. A 10-es
feladatban, a fogalmazást eddig egy képről
vagy egy címről kellett elkészíteni, de most két
köszöntőt és egy rövid üzenetet írattak meg.
Azok, akik betegség miatt nem tudtak elmenni,
pótvizsgát tehettek február 2-án. Ez nehezebb
volt, mint az előző. A felkészülésben sokat
segítettek nekünk az iskola tanárai.
Típusfeladatokat oldottunk meg, és amit nem
értettünk, részletesen elmagyarázták. A 8.
osztályos tanulók nevében köszönöm
tanárainknak a segítséget, és sok sikert kívánok
azoknak a diákoknak, akik egy év múlva
fognak felvételizni.

Pomogács Péter 8. a
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Angol háziverseny írásbeli fordulója
8. osztály 1. Degovics Zsófia

2. Kustos Dániel
3. Bolla Martin

7. osztály 1. Kovács Renáta
2. Tóth Gergő
3. Szigethy Ádám

Angol háziverseny írásbeli és szóbeli
5. osztály 1. Marosi Patrik

2. Nyári Norbert
3. Kalamár Réka és Kelemen Bettina

Felkészítő tanár: Simon Lászlóné
Történelem verseny iskolai fordulója

1. Pomogács Péter 8.a
2. Eklics Dóra 8.a
3. Kustos Dániel 8.b
Felkészítő tanáruk: Sulyok Attiláné

Földrajz verseny iskolai fordulója
1. Kamocsár Kinga 7.a
2. Molnár Gábor 7.a
3. Szántó Vivien 7.b
Felkészítő tanáruk: Sulyok Attiláné
1. Eklics Dóra 8.a
Felkészítő tanára: Lappints Csaba

Könyvtárhasználati vetélkedő
Városi I. helyezett csapat: Ambrus Dávid, László
Krisztina 7.a, Eklics Dóra, Gede Kornélia 8.a

Felkészítő tanáruk: Nagy Emilné

Könyvismereti pályázat (könyvszalon)
1. László Krisztina 7.a
1. Eklics Dóra 8.a
Felkészítő tanáruk: Nagy Emilné

A 4. osztályosok számára meghirdetett Fekete István irodalmi pályázat eredménye:
I. Kovács Bálint 4.b
II. Karczag Bernadett 4.a
II. Gricz Marcell 4.b Felkészítő tanár: Kalotai Zsoltné
III. Szele Richárd 4.b
Gyárvárosi Általános Iskola
megyei matematika verseny
Major Márton 7.a 3.
Kuti Ákos 6.a 8.
Jancsó Ádám 8.a 10.
Pomogács Péter 8.a 7.
Felkészítő tanárok: Jakab
Lászlóné, Wernerné Pőheim Judit

Varga Tamás országos
matematika verseny megyei
döntő
Major Márton 7.a 18.
Felkészítő tanár: Jakab Lászlóné

Maróth Rezső megyei
matematika verseny
Kelemen Bettina 5.a 25.,
Vass Ákos 5.a 32.
Felkészítő tanár: Macherné
Bedőcs Rita

Számítástechnika Országos Logo Verseny iskolai fordulójának eredményei
III. kategória (7., 8. osztályosok)

1. Kamocsár Ákos 7.a

2. Gede Kornélia 8.a

3. Major Márton 7.b

II. kategória (5., 6. osztályosok)

1. Csillag Ádám 6.b

2. Kovács Péter 6.b
Felkészítő tanár: Macherné Bedőcs Rita

Városi Szépkiejtési verseny
Venesz Patrícia 7.b 2.

„Ezüst toll” városi helyesírási verseny
Gede Kornélia 8.a 3., Pomogács Péter 8.a 3.

Felkészítő tanár: Süveges Jusztínia
Terematlétika verseny

60 m-es futás: Molnár Gábor 7.a 1.
Kustos Dániel 8.b 1.
Kóti Dorottya 7.b 1.
Füredi Péter 4.o. 1.
Kóti Luca 4.o. 2.
Horváth Petra 2.a1.
Távolugrás: Molnár Gábor 7.a 2.
Janicsek Patrik 8.b 3.

Kóti Dorottya 7.b 1.
Kamocsár Kinga 7.a 3.
Füredi Péter 4.o. 1.
Kóti Luca 4.o. 1.
Kozmor Nikolett 5.b 3.
Korsós Martin 2.o. 2.
Horváth Petra 2.a2.

Felkészítő tanár: Tormáné Bedő Zsuzsanna
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