
Végre, vége… Régóta vártuk ezt az utolsó pillanatot, hisz 10 dolgos hónap áll mögöttünk. Töltsétek
kellemesen és hasznosan a szünidőt! Találkozunk szeptemberben.

Szerkesztőség

Végére érkeztünk egy tanévnek,
Nem lesz több matekóra és ének.
Gondtalan napok köszöntenek most ránk,
Pihenj te is kicsit, kedves iskolánk!

Száz ágra süt a nap, kivirult a természet
Elérkezett az ideje az édes pihenésnek.
Reggel kilencig ki sem dugom a paplan alól orrocskám,
Végig durmolom a nem létező első tanórám.

Kedves tanáraimnak is gondtalan pihenést kívánok,
S szeptemberre sok okos és jól tanuló diákot.
Remélem osztálytársaimat vidám vakáció várja,
S mindenkinek teljesül szép, nyári álma.

A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK lapja
2006. június

Fekete Boróka 2.aKövecses Alexandra 2.a

A Csengetés II. lett.
Nemzetközi project.

Kirándulások.
Erdei tábor Börcsön.

Óvodások oldala.
Ízelítő a Kastély által

rendezett programokból.
Petőfis rendezvények.
Nyári programajánló.
Versenyeredmények.
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2006 áprilisában a győri Gyakorló iskolában volt
az „Én újságom” elnevezésű Nemzetközi
Diákújságíró Pályázat eredményhirdetése.
Iskolánk lapja, a Csengetés a II. helyet hozta el.
Jutalmunk egy fényképezőgép és egy oklevél lett.
A sok izgalom mellett jól éreztük magunkat.
Gratulálunk minden petőfis diáknak, aki
munkájával hozzájárult e szép eredmény eléréséhez! Eklics Dóra 8.a

A riport és az interjú

Május 11-én együtt indultunk el a győri
Gyermekek Házába, a diákújságírók sokadik
alkalommal megrendezett találkozójára. A
vezetők Törőcsik Katalin és Tóth Szilvia
voltak. A feladatunk képzelt riport készítése
volt, de nem akárhogyan! Egy kalapból kellett
kihúzni a többi gyerek által kitalált valós vagy
fiktív személy vagy akár tárgy nevét, és egy
órán keresztül írhattuk a riportot a Bisinger
sétányon. Miután visszamentünk, ki-ki
felolvashatta a saját művét. Érdekes
gondolatok és interjúk születtek, de akadtak
humoros és komoly írások is. Különbséget kell
tennünk a riport és az interjú között: a
riportban több ember is megszólalhat, az
interjúban ugyanakkor csak egy. A találkozó
végén több tanulságot is levonhattunk, illetve a
jegyzeteink közül emelnénk ki néhányat:

 Interjú készítése lehetőleg egy adott
témában történjen, fontos az aktualitás

 Beszélgetés irányítása, tömör kérdések,
eldöntendő kérdések kerülése.
 Végén érdemes megmutatni a kész anyagot
a riport/interjúalany(ok)nak, nehogy jogsértés
következzen be.
 Lényegesek lehetnek a bevezető
gondolatok, saját gondolatok, a riport és/vagy
interjú lezárása.
 A lezárás lehet nyitott kérdés, de akár
elgondolkoztató is.
 Lehetőségeink szerint olyan témát
válasszunk, amiben jártassággal rendelkezünk,
de akár meg is kérdezhetünk bizonyos
szakkifejezéseket.
 Címet érdemesebb a végén adni a kész
anyagnak.
 Fontos az objektivitás, realitás.

Köszönjük, hogy egy ilyen találkozón részt
vehettünk!

Eklics Dóra és Gede Kornélia 8.a

A „híres-nevezetes” DUE sajtófesztivál

Végre. Megérkeztünk!!! Budapesten, a Fehérvári út 47-es szám előtt álltunk. Ebben az épületben
került megrendezésre a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesületének (DUE) Sajtófesztiválja.
Egy cseppet letörte a kedvünk a bejárat előtt várakozó tömeg. Beálltunk az egyik sorba, szerencsére
kísérő tanárunk, Rusznyák Éva néni észrevette, hogy a szomszédos sorban kellene állnunk. Annyi baj
legyen, sort váltottunk. 10 perc(!) alatt be is jutottunk az épületbe, ahol egy indulóhoz hasonlatos
számot játszottak(legalább 20-szor), és egy szerencsétlen riporter az újonnan beverekedőkkel készített
riportot. Az előteret, és úgy általában minden szabadon maradt helyet elleptek a szponzorok
önreklámozó hirdetései. Amint végigértünk a soron, fellélegezhettünk. A nehezén már túl vagyunk!
Gondoltuk, mi kis naivak.
A 900 férőhelyes színházterembe 1200-an zsúfolódtunk be, ami nem kis teljesítmény. Itt már
kellemesebb zene fogadott bennünket. A megnyitó után Palcsó Tamás énekelt. Hozzáteszem, fél órás
késéssel. A díjkiosztó után körsétát tettünk az enyhén lerobbant épületben.
A következő program a Jóban-rosszban 3 „sztárjának”(mellékszereplőjének) közös riportja volt. A
riporter kérdései figyelemre méltóak voltak, a válaszolók már nem annyira.
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A most már órányi csúszás miatt meglátogattuk a büfét. A nagy reményeink, miszerint egy
„színvonalas” rendezvényen „színvonalas” ebédet kapunk, elfoszlottak. Helyette kaptunk már
kihűlt, jó zsíros paprikás krumplit. Itt már megforrott bennünk a terv: minél előbb haza kell jutni!!!
Amit meg is tettünk.
Összességében én jobbra, színvonalasabbra számítottam. Kitölthettünk volna egy Coca-Cola és egy
NATO totót, de ehhez a délutáni program ismeretanyaga kellett. Közös vélemény szerint lehetett volna
jobb is. Például, ha nem az egészségtelen üdítőitalokat gyártó Coca-Cola cég buzdít minden plakáton a
termékei fogyasztására, ha nagyobb helyet biztosítanak a rendezvénynek, ha azt a paprikás krumplit
melegen adják, és még sorolhatnám. Mindezek ellenére mi jól éreztük magunkat, köszönjük igazgató
néninek, hogy részt vehettünk a programon, és Rusznyák Éva néninek, hogy elkísért bennünket.

Gede Kornélia 8.a

Nemzetközi project
Nemrégiben rajzszakkörös társaimmal együtt nemzetközi
foltvarró projectben vehettünk részt, osztrák és cseh
diáktársainkkal egyidejűleg.
Egy felejthetetlen hétvégét tölthettünk a textilek
felhasználásával, feldolgozásával. Szombat délelőtt anyagok
festésével foglalkoztunk. Festettünk rongyot, pólót és zoknit.
Az anyagokra különböző mintákat és színárnyalatokat
mázoltunk. Délután a foltvarrás tudományát sajátíthattuk el,
a project két

osztrák
vezetőjének, Rigo Hana és Braunies Erika segítségével. Egy
40x40-es alapra különféle színű és mintájú anyagokat
varrtunk rá. Vasárnap délelőtt az anyagok pontos
szabásával, méretezésével foglalatoskodtunk. Délután az
előző napon elkészített anyagokból nekiálltunk egy újabb
60x60-as patchworknek, amelynek elkészítése nagy
odafigyelést kívánt, csakúgy mint a hétvége többi munkája
is. Nagyon jól telt ez a két nap, és remélem, hogy a nyári
tábor is hasonló izgalmakat tartogat számunkra.

Ruska Renáta 7.b

Bécsi kirándulás
Május 20-án, szombaton reggel Ausztria felé vette az
irányt egy lelkes kirándulócsapat. Az idegen nyelveket
tanító tanár nénik szervezték nekünk felsősöknek ezt az
utat, hogy idegen környezetben is gyakorolhassuk a
németet és az angolt.
Induláskor reménytelenül esett az eső, ezért Bécsbe
érkezve először egy bevásárlóközpontba mentünk, ahol
német nyelvű magazinokat és üdítőt vásárolhattunk. Mire
befejeztük a vásárlást, már kisütött a nap, és indulhattunk
a belvárosba városnézésre. Itt megtekintettük a „Burg”-
ot, a császár téli lakhelyét. A belső udvaron még
fúvószenekart is hallgathattunk. Az utcákon mindenfelé

konflisok vitték a turistákat, és császárkori jelmezbe öltözött urak és hölgyek hívták Mozart koncertre
a járókelőket. A „Kärtner Strasse”-n sétálva nekünk legjobban egy pantomimos „Ezüst kisasszony
„tetszett a szép épületek mellett. Ezután a gótikus stílusban épült Stefansdom következett a látnivalók
sorában. Ezt követően ellátogattunk a bécsi piacra, ahol sokat alkudoztunk a gyümölcsökre. Délután a
Duna-szigetre mentünk, itt lehetett kisvasutazni is. Kipróbáltuk a játszótereket, sportpályákat.
A nap végére jól elfáradtunk, de nagyon sajnáltuk, hogy már haza kell indulnunk.
Köszönjük tanárainknak a sok élményt és látnivalót. Nagyon tetszett nekünk Bécs, jövőre is szívesen
elmennénk.

6.b osztály tanulói
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Hurrá! Táboroztunk!

Május 15-én, hétfői napon, mi negyedikesek elindultunk Börcs felé.
Az iskolában maradók irigykedve nézték az izgatott készülődést. 9
órakor már a táborban voltunk. Elhelyezkedtünk a Bóbita Erdei Iskola
hálótermeiben. Körbejártuk új birodalmunkat, megnéztük a focipályát,
a játszóteret. Minden napra sok-sok programot szervezett nekünk
Melinda- és Marika néni. Volt szalmafonás, mindenki egy kis
tojástartó kosarat fonhatott. Kovácsoltunk, a nehéz kalapácsokkal egy-
egy dárdahegyet formáztunk a felhevített vasból. Jól elfáradtunk.

Szellemi- és
sportvetélkedőn mérhettük össze erőnket, tudásunkat.
Gyönyörű pólókat és terítőket festettünk batikolással.
Lovas szekérről ismerkedhettünk Börcs
nevezetességeivel. Fontunk csuhéból, raffiázással
megtanultuk az ostorfonást. Szerda este nagyon izgalmas
program várt ránk: a
Széchenyi Egyetem

csillagászai
diavetítéses előadást
tartottak, majd a
magukkal hozott
távcsővel éjfélig
vizsgálódhattunk az

égbolton. A Jupitert és a Szaturnuszt lehet ebben a hónapban a legjobban
látni. Sok érdekeset tudtunk meg róluk. Nagyot túráztunk a határban húzódó
tanösvényen, ahol szürke gémeket, kócsagokat is láttunk. Csütörtökön éjjel
volt a bátorságpróba, amikor az ártéri erdőben bóklásztunk, s bizony egy
medve megtámadott bennünket. Persze szerencsésen kiszabadultunk a
fogságból. Utolsó délelőtt a lányok mézeskalács-figurákat sütöttek, amelyek
nagy sikert arattak. A jelmezbálon, a vetélkedőkön finomabbnál finomabb
jutalmakat kaptunk.
Nagyon jól éreztük magunkat, nem is akartunk hazajönni. Reméljük,
máskor is elmehetünk erdei táborba.

Sulyok Fanny, Kovács Bálint, Szele Richárd, 4. osztályos tanulók

Biciklitúra
Április 22-én, szombat reggel biciklizni mentünk az osztállyal. A gyülekezőt tíz órára hirdették meg a
Horgas utca tetejére. Mindenki hozott magával enni- és innivalót. A Horgastetőn 10-15 percet vártunk,
majd mikor mindenki megérkezett, elindultunk . Elől ment az osztályfőnök, hátul pedig egy kísérő
tanár. Célunk a győrújbaráti Báró domb, ahol ugrató pályák is voltak. Az utunk körülbelül 25 percig
tartott. Mindenki nagyon elfáradt, ezért amikor odaértünk, leültünk és csak utána mentünk az
ugratókhoz. Pihenés közben megláttunk két lovagló embert. Elhatároztuk, hogy páran követjük, a
többiek pedig maradtak. Amikor utolértük a lovakat, több állatot is láthattunk. Ottmaradtunk pár
percig, aztán visszamentünk a többiekhez. Épp jókor érkeztünk, mert már készülődtünk haza. Delet
harangoztak, amikor visszaindultunk. A tanárok csak félútig kísértek el, mert ők a közelben laktak.
Lementünk a Horgasról, és mindenki ment, amerre látott. Volt, aki fagyizni, volt, aki hazament.
Mindenki nagyon jól érezte magát, és szeretnénk minél több ilyen túrán részt venni.

Németh Erzsébet és Németh Szimonetta 6.a

EU-nap
Az EU-s napi rendezvények záró programja május 5-én délután volt. Nemzeti ételeket főztünk,
görkorcsolya-túrán vettünk részt, este pedig szabadtéri bulin vettünk részt. Szerintem mindenki
nagyon jól érezte magát.

Pryma Orsolya 6.b

Borsodi Melanie 4.a

Lázár Vivien 4.b
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Méhecske csoport

A sok érdekes dolgot, ami velünk történik, mindig lerajzoljuk:

Hóvirág csoport
Az utóbbi 2 hónap gyerekek, pedagógusok számára egyaránt mozgalmas volt. Április 3-4-én nyitott
kapukat tartottunk, ahol sok leendő kisóvodás látogatott el hozzánk délelőtt és délután is.
Április 6-án tartották a Magvassy Sportcsarnokban az Óvodás Olimpiát. Csoportunkból Meskó Patrik,

és Pusztai Fanni állt helyt becsülettel a versenyben, s bár
idén nem sikerült a kupa elnyerése, melynek címe: Tekergő
és Dübörgő volt, a neve és a hozzá kapcsolódó zene élménye
sokáig elkísérte még minden napunkat, gondolatainkat.
Április 19-én csoportunkat nagy megtiszteltetés és öröm
érte. A Borsodi KFT. Vezetősége két gyönyörű játékot
adományozott az udvarra, amiért külön köszönettel
tartozunk, hiszen közel 200.000 forinttal támogatták a
Hóvirág csoportot. Az átadásra intézményünk vezetőit is
szeretettel vártuk, s kis délelőtti piknik hangulatot
varázsoltunk a jó levegőn.

Április 27-én ismét csodálatos élményben volt részünk: a Richter-terem hangversenyén Prokofjev
Péter és a farkas című művét varázsolták gyerekközelbe a zenészek számunkra, amire nagyon nagy
szüksége van gyermekeinknek, hiszen kevés ehhez hasonló élmény éri őket.
Május 5-én az állatkertben jártunk, május 17-én pedig a Bába lelte babona című színházi előadást
tekintettük meg.
Lelkesen készülődtünk az édesanyák, mamik köszöntésére, reméljük sikerült örömöt, könnyet csalni
szemükbe.
Pusztai Fannika két nívós rajzpályázaton különdíjban részesült gyönyörű rajzaival. Kiss Borbála pedig
bátran, mosolyogva, egy szép versmondással nyitotta meg a Zelk Zoltán versmondó emlékversenyt.
Büszkék vagyunk rájuk!

Százszorszép csoport
Május a kirándulások ideje. Óvodásainkkal élményteli
látogatást tettünk a győri állatkertbe, majd a gyirmóti Marcal-
partra kirándultunk. A gyerekek nagy izgalommal készülnek
ezekre az eseményekre, s az átélt élmények hatása
megfigyelhető játékuk során; megjelenik rajzaikban. Részt
vettünk az ÁMK által hirdetett rajzpályázaton, melynek témája
a környezeti ártalmakról szólt. A gyerekek nagy igyekezettel
varrtak heteken keresztül a lyukas kartonra. A levegőszennyező
járműveket, a füstöt , az elpusztult fákat , növényeket próbáltuk
ábrázolni. A kép másik részén virágos játszóteret, zöldellő

fákat, halakkal teli tiszta tavat láthatunk. A képet varró 11 gyerek a szép munkáért jutalmat kapott.
Némethné Jáger Zsuzsa

Farkas Boglárka: Az
állatkerti
kirándulásról.

Szabó Alexandra: Az
uszodai élményekről.
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Áprilisi programjaink a 3 csoportos óvodában

Április 3-4-én nyílt nap volt intézményünkben. Nagyon sok érdeklődő szülő keresett fel bennünket
kisgyermekével, hogy tájékozódjon az óvodában folyó munkáról, a csoportszobák felszereltségéről,
szokásokról, nevelési lehetőségekről, programjainkról. Gyermekeink udvariasan fogadták az
érdeklődő csöppségeket, szívesen kalauzolták őket végig az udvaron, megmutatták az udvari
játéklehetőségeket is.

Mozgásból aztán kijutott bőven az elmúlt időszakban! Április 5-én a Petőfi futáson mutathatták meg
gyorsaságukat és ügyességüket gyermekeink, a leggyorsabbak, leghatározottabbak pedig részt
vehettek az óvodás olimpián, amelyet április 6-án rendeztek meg a Magvassy Mihály
Sportcsarnokban. A 10 fős csapatot Emi néni készítette fel alapos, kitartó munkával. Nagyon szépen
szerepeltek, büszkék vagyunk rájuk!

A sűrű program tovább folytatódott a kiszézéssel. A kiszézés néphagyomány óvodánkban, mely április
7-én került megrendezésre. A nyuszi csoport Rózsi néni
vezetésével készített egy kiszebábot, és egy tavasztündért is: a
kiszebáb a telet, a tavasztündér pedig a jó időt, a tavaszt jelképezte.
A kiszézés úgy zajlott le, hogy
a kiszebábot énekelve körbe
vittük az udvaron a
hagyományoknak megfelelően,
majd körbeállva minden
csoport elénekelte, elmondta a
tavasszal kapcsolatos

énekeket, verseket. A kiszebáb elégetése után a helyére kitűztük a
tavasztündért, így búcsúztattuk el a telet.
A nyúl az óvodába korán érkezik! Április 11-én a gyermekeknek
sok-sok ajándékkal kedveskedett, többek között hagymalével festett díszes tojásokkal, amelyet a
szorgos óvónénik készítettek. Mind a 8 csoport hatalmas lúdtojásokat kapott, amelyet Marianna néni a
Fodor-Keltető segítségével varázsolt a gyermekek kosárkáiba. Ennek a napnak a délutánján az Alma
csoportban nyílt délután keretében kifújt tojásokat díszíthettek a szülők és gyermekek Kati néni és Ili
néni vezetésével.
A tavaszi szünet előtt még bábszínházban is voltunk, ahol a „Tekergő és Düdörgő” című darabot
nézhettük meg a Vaskakas Bábszínház művészeinek előadásában.
A tavaszi szünet után „Komatálaztunk”, amely szintén hagyomány óvodánkban. A komatálazás
Fehérvasárnaphoz (húsvét utáni első vasárnaphoz) kötődő népszokás. Ilyenkor szoktak barátot, komát
választani, akinek ajándékot vittek, kalácsot, piros tojást, bort. „Komatálat hoztam, meg is
aranyoztam…” — énekelte Ági néni és a Szentjánosbogár csoport.
Ezek a programok mind-mind az érzelmi nevelést, a közös tevékenységek a szociális-társas
kapcsolatokat erősítették a gyermekekben. Nem is beszélve azokról a meghatározó élményekről,
amelyek minden gyermekben maradandó nyomot hagynak.

Fekete Antalné, Nemes Lajosné
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Ibolya csoport
Az április 5-én megrendezett
Petőfi Kupa futóversenyen a
Ibolya csoport kiválóan szerepelt.
Egyéni versenyben Szabó
Zsombor és Tóth Eszter 1.
Helyezést ért el. Fiú csapatunk
pedig ezüst érmet nyert.
A rajzpályázatokon elért

eredményeink:
Téti Kisfaludy Károly ÁMK által hirdetett rajzpályázaton 1. helyezést
ért el Gosztola György. Másik díjazott csoportunkból: Tóth Eszter.
A Csallóközi Népművelődési Központ rajzpályázatán Inhaizer Diána
munkája kapott elismerést.
Büszkék vagyunk gyermekeink sikereire!
A Gyirmóti ÁMK által megrendezett „Természetvédelmi napok”
keretében óvodánkból az Ibolya csoport vett részt. A képen a
„madárgyűrűzés” tudományával ismerkedünk.

Rozmaring
A néphagyományhoz kapcsolódó
tevékenységeken kívül bekapcsolódtunk az
ÁMK által szervezett Egészség-piac
programjába. A gyermekrajzokon kívül három
Rozmaringos kisgyermek – Bors Kata, Tar
Dóra, Klauz Dániel – verset mondtak a
rendezvény megnyitóján.
Óvodásaink számos rajzpályázaton
szerepeltek. A Rozmaring csoportból Tar Dóra
és Klauz Dániel nagycsoportosok díjat is
nyertek. Gratulálunk nekik és további sikeres
folytatást kívánunk az iskolában.

Bokor Gyuláné és Boda Gáborné

Szentjánosbogár
Április 28-án délelőtt egy különleges
születésnapra gyűltek össze a ménfőcsanaki
óvodások: Zelk Zoltánra emlékeztünk. Minden
csoport felkészült egy kedves Zelk Zoltán
verssel. A legbátrabbak elő is adták a kíváncsi
hallgatóságnak.
A közönség tapssal, a könyvtár vezetői
emléklappal és egy mesekönyvvel jutalmazták
a szorgalmas lelkesülést, a sikeres szereplést.
Csoportunkat Nagy Zoltán képviselete A kis
kertész című verssel.

Bukta Lőrincné, Bognár Ágnes

Egészségpiac
A Bezerédj-kastélyban, a következő programok vártak bennünket: -masszázs, -mágneses kezelés, -
játszóház a gyerekeknek, -ingyenes kóstolók, -közlekedési tesztek, -ping-pongozás, az egészséges
élettel kapcsolatos előadások. Nekünk a mágneses
ékszerek tetszettek a legjobban, és a masszázs. Nagyon jól
éreztük magunkat.

Póczi Marietta, Prohászka Fanni, 5.a

Uniós vetélkedő
2004. május 1-én Magyarország belépett az Unióba. Ennek
emlékére ez év május 4-én internetes vetélkedőt
rendeztek az iskolánkban „Irodalmi alkotások az
Unióban” címmel A vetélkedőt mindenki egyszerre kezdte
és abban a sorrendben haladt, amelyikben akart. A tanárok segítségül adtak támpontokat, hogy hol
keressük a címeknek és az íróknak a nevét, vagy, hogy milyen szervezetek vannak az Unióban. Ezzel
sokat segítettek. A kérdések összeállítójának éles fantáziája volt, például ilyen kérdések voltak:
„Milyen szervezetekhez fordulhat Ludas Matyi a lúdrabló Döbrögi ellenében?”. Néhányan az egyéni
verseny helyett a csoportosat választották. Bár nem voltak könnyűek a feladatok, mégis a három
legjobb helyezett a mi osztályunkból került ki. Szerintem a verseny által, mindenki sok új hasznos
dologgal ismerkedett meg. Gábor bácsi és Juszti néni, akik velünk voltak nagyon segítőkészen
figyelték, ahogy dolgozunk. Zavada Krisztina 6.b
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Az EU-s nap keretében volt főzés, görkorcsolya-túra és esti szabadtéri táncos buli. A
főzésen minden osztálynak kellett valamimilyen nemzeti
ételt készíteni. Finomabbnál finomabb ételek készültek. A
zsűri végig sem tudta kóstolni mindet. Az esti programot
tábortűz zárta. Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát.

Pryma Orsolya 6.b

Múzeumok majálisa
Reggel nyolckor indult Győrből a vonatunk. Hosszú utazás után megérkeztünk Budapestre, a Keleti
pályaudvarra. Fél óra séta után már a Múzeumok Majálisán voltunk. Először a Nemzeti Múzeumba
mentünk be, ahol megnéztük a történelmi emlékeket. Sok érdekes dolgot lehetett készíteni: -hajdú
címeres tarisznyát; -pénzes kérdőívet tölthettünk ki, amellyel értékes ajándékot lehetett nyerni; - a
Természettudományi Múzeum memóriajátékot ajánlott nekünk. Készíthettünk gyöngy karkötőt,
térfonással mobildíszt, rózsát, és lehetett olyan tetoválást készíteni, ami egy mosással lejön. Miközben
ezeket készítettük, egy színpadon folyamatosan programok voltak, pl.: táncfellépések. Nagyon jól
éreztük magunkat. Köszönjük Marika néninek ezt a szép kirándulást.

Balogh Nikolett, Gazdik Cintia, Nagy Fanny, Radnai Viktória 5.a, Németh Viktória 7.a

Múzeumi Világnap
Az idén is, mint minden évben, május 17-én országszerte megrendezték a Múzeumi Világnapot.
Győrben ez alkalomból ingyen lehetett bemenni a múzeumokba. Ezen a programon mi is részt vettünk
Erika néni és Ili néni kíséretében. Kaptunk egy feladatlapot, amiben minden múzeumhoz
kapcsolódóan voltak kérdések. Felkerestük a Xantus János Múzeumot, a Jedlik-termet. Jártunk a
képtárban, és láttuk a Radnai-gyűjteményt. Az utolsó helyszínen leadtuk a megoldásokat, és cserébe
ajándékokat kaptunk.

Kamocsár Kinga, Kamocsár Ákos 7.a

Izgatottan készültünk erre a napra,
de sajnos az eső miatt elmaradt a
jurtaállítás. Nagyon sokféle
programon vettünk részt: íjászat,
kirakodóvásár, játszóház, lovaglás,
modellező kiállítás. Egész idő alatt
élő népzene szólt. Nagyon jól éreztük magunkat, az osztályunk fele
meglátogatta ezt a programot. Köszönjük Tusi néninek és Reni
néninek.

Józsa Dorina, Kelemen Bettina, Kovács Nóra, Kószás Kriszta, 5.a

Jancsó Ádám 8.a
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A címerkiállítás
Nagyon sokféle címert láttunk a címerkiállításon: nemesi-, grófi- és hercegi címereket. Horváth Gábor
bácsi mutatta be nekünk őket. Sok érdekességet mesélt, amiről eddig még nem hallottunk. Elmondta,
hogy a bejárattól balra időrendi sorrendben vannak a címerek. Amelyiken hét ágú a korona, az grófi
címer, amelyiken kilenc ágú, az hercegi. Nagyon örültünk, amikor Gábor bácsi megmutatta a híres
emberek címerét (Hunyadi Jánosét, Dobó Istvánét). Érdekességként elmondta, hogy Dobó címere
azért piros színű, mert csak egy pecséten maradt fenn, így nem lehet tudni, hogy milyen színe volt
eredetileg. Erre a kiállításra kellett eljönnünk, hogy megtudjuk, hogy a magyar zászló színei igazából a
piros, ezüst, zöld, mert a valódi színek mellé csak „fém” szín (ezüst vagy arany) kerülhetett. A
címertant idegen szóval heraldikának nevezik a Herold névből. Azért pajzs alakúak a címerek, mert
eredetileg a katonák pajzsára festették, hogy segítsenek abban, hogy a páncélba öltözött lovagok fel
tudják ismerni bajtársaikat. Köszönjük Gábor bácsinak az érdekes tárlatvezetést.

Lendvay Éva, Németh Zsolt, Sebestyén Zsolt, Szulics Dániel, 5.a

A Föld napja
/április 22./

1970-ben az Egyesült Államokban tartották meg először
a Föld napját azzal a céllal, hogy a világ
környezetvédőinek lelkiismeretét felébressze – most
már nem csupán a szűkebben értelmezett természet,
hanem az egész Föld veszélyeztetettsége iránt.
Egy Dennis Hayes nevű amerikai egyetemista állt a
mozgalom élére 36 évvel ezelőtt, amikor 25 millió
amerikai emelte fel szavát a természetért. Az azóta eltelt
időszakban a Föld napja mozgalom világméretűvé

szélesedett, és ma már több mint 180 országból mintegy ötezer szervezet regisztrálta magát tagként
egy Föld napja hálózat elnevezésű szövetségben. Ezen a napon minden évben több mint 300 millió
ember fejezi ki aggodalmát különböző rendezvényeken, megmozdulásokon a környezet gyorsuló
pusztítása miatt. A természetvédelem terén kiemelkedő tevékenységet végző szakembereket ezen a
napon Pro Natura díjban is részesítik. Az alternatív, más néven megújuló energiaforrások közé tartozik
a napenergia, a szélenergia, a különböző formákban megjelenő biomassza, a geotermikus energia és a
vízenergia. Ezek közös kedvező tulajdonsága, hogy környezetszennyező hatásuk elenyésző a nem
megújuló energiaforrásokhoz (pl.: szén, kőolaj) képest. Nap mint nap szembesülhetünk azzal, hogy a
bolygónk veszélyben van. Gondoljunk akár a televízió vagy rádió által sugárzott hírekre, de nem is
kell ilyen messzire menni, elég, ha kimegyünk az utcára. Elegendő csupán levegőt vennünk,
körülnéznünk, mindenhol szemét, még ott is, ahol nem kellene. A természetvédelem szükségessége
mellett felhozott érvek között szerepel a Föld és az élővilág jelentősége, a természet nélkülözhetetlen
volta a pihenéshez, továbbá a felelősség a következő nemzedék iránt, hogy megőrizzük számukra is a
Földet és annak természeti erőforrásait.
Ezért egész évben úgy kell viselkednünk, úgy kell élnünk, hogy környezetünkben óvjuk a növényeket,
fákat, madarakat, állatokat.

Pomogács Péter 8.A

A papírgyűjtés eredménye

I. 7.a 3976kg 153kg/fő
II. 7.b 1685kg 99,12kg/fő

III. 6.a 2349kg 93,96kg/fő

IV. 5.a 1499kg 83,28kg/fő

V. 5.b 1731kg 78,68kg/fő

VI. 8.b 1851kg 77,13kg/fő

VII. 6.b 1791kg 71,64kg/fő

VIII. 8.a 742kg 32,2kg/fő
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Március 15-i ünnepség

Winter Ernő fizika verseny

„Petőfi és kora” vetélkedő felsősöknek

Szövegértési verseny alsósoknak

Gratulálunk mindenkinek, akinek része volt benne, ismét miénk maradt a kupa!
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Áprilisban Erika nénivel és Juszti nénivel
színházlátogatásra mentünk Győrbe a Nemzeti
Színházba, ahol a Rongyláb c. musicalt néztük
meg. Ez a zenés előadás hatalmas élményt
nyújtott számunkra.
A darab főhőse Ren, a lázadó fiatal, aki
édesanyjával Chicagóból egy poros kisvárosba
költözik. Igaz, hogy sok barátot talál, de egy
másik világba csöppen. Ez a városka sok
mindenben eltér a többi város életmódjától,
mert itt egy autóbaleset miatt tilos a tánc és a
zenés mulatság. Azonban van két ember, aki
nem szívleli a kissé szórakozott fiút. Az egyik
a helyi tiszteletes, a másik pedig a lánya, Ariel.

Hamarosan viszont Ren a lánnyal szoros
barátságot köt, és sok más fiatallal együtt lázadnak
a szürke hétköznapok ellen. Először a helyi
tanácsnál próbálkoznak, de a felnőttek hallani sem
akarnak az ifjúság kívánságáról. Sok küzdelem
árán a „maradiak” végül belátják, hogy
gyermekeiknek szükségük van szórakozásra. Ren
és Ariel eközben szinte észre sem veszik, és
egymásba szeretnek.
A történetben rengeteg a tánc és a zene. A
szereplők nagy átéléssel játszották a szerepüket.
Különösen a főszereplő tette hihetővé a lázadó fiú
figuráját.
A színházból kiérve mindenkinek ugyanaz volt a
véleménye: az előadás szuper volt! Köszönjük
tanárainknak a lehetőséget, hogy megnézhettük.

Ambrus Dávid 7.a, Nagy Anita és Szántó Vivien 7/b

Én a Nyár, Tesók, Zűrzavar-t ajánlom nektek, amelyben olvashattok arról, hogy milyen rémes dolog két
tini lánynak a szülőkkel nyaralni, milyen szörnyű, hogy a család nem valami szuper helyre utazik p1: Amerikába,
hanem egy helyi kempingbe. Fel tűnnek a „varázslatok”, kitör a tesók közti harc, csatározás, vihar és persze ez az
egész nyáron történik. Thomas Berzina könyvében a móka és a kacagás nem múlik el, és persze FIÚK KIZÁRVA!

Lakó Anna Veronika 5.b

Lucy Daniels: Delfin napló
„Judy Mc Grath gyermekkora óta érdeklődik a delfinek iránt. Nem is csoda, hiszen a szülei delfinkutatók. Judy
régóta álmodozik egy nagy utazásról, s az álma beteljesül: szüleivel, testvéreivel világkörüli útra indulnak az
Álomdelfin fedélzetén, hogy saját élőhelyükön , a tengerben tanulmányozzák a vadon élő delfineket. Judy naplót
vezet az élményeiről, az utazás izgalmas kalandjairól.”
Ez a könyvsorozat tele van izgalmasnál izgalmasabb részekkel. Eddig hét része jelent meg, de még mindig
várható a folytatás. A történet egy 13 éves kislányról szól, aki családjával és néhány önkéntessel világkörüli útra
indul a delfinek tanulmányozására. Mint minden történetben, akadnak segítőik is, és Judy sok barátra tesz szert
(köztük delfinekre is), de mindjárt útjuk elején egy nem várt akadályba ütköznek, mert magukkal kell vinniük a
kapitány házsártos lányát, aki bizony alaposan megkeseríti mindannyiuk napjait. Egy viharban Judy a háborgó
tengerbe zuhan, ahol egyetlen esélye a menekülésben egy közelben úszó delfin, Apolló…
A második részben egy Delfináriumot látogatnak meg, ahol delfinekkel próbálják gyógyítani a beteg gyerekeket.
Az itt töltött idejük alatt egyik delfinnek nyoma vész…
Aztán végre megérkeznek a Bahamákra, ahol találkoznak az Atlanti pettyes delfinekkel, emellett pedig egy
kalandos kincskeresésben is részt vehetnek. Útjuk során még láthatják, hogyan születik meg egy delfin-bébi.
Mexikóban megmentenek néhány fogságba esett, halálra ítélt állatot, valamint megismerkedhetnek a botókkal és
a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekkel is.
Ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik szeretik a delfineket, a kalandokat és az izgalmakat! Nem először olvastam
végig, és mindannyiszor nagy élményt jelentett. Figyelembe ajánlanám az írónő többi regényét, is: Jess, Pólla a
vitrinben, Öreg póni új gazdája, Az utolsó remény, Édes Charity. Aki tehát szereti az állatokat, és szabadidejéből
időt tud szakítani az olvasásra is, azok ki ne hagyják Lucy Daniels könyveit.

Farkas Nikolett, 6.b
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Ménfőcsanaki Bezerédj-kastély nyári programajánlata

Lázár Ili képzőművészeti tanodája jún.19-
jún.30.
Vezeti: Lázárné Verebes Ilona
Te is lehetsz boszorkány – Boszorkányos tábor

jún.26-30-ig
Vezeti: Szénássyné Téglás Anikó
Kastély tábor 6.b. jún.26-30-ig
Vezeti: Bolláné Takács Enikő
Győrújbaráti tábor (6.a.7.a.8.a) jún.26-30.
Felelős: Ódor Jenőné, Sulyok Attiláné, Süveges
Jusztínia
Iskolai tábor az 5.a osztálynak

jún. 25-30.
Vezeti: Macherné Bedőcs Rita
Számítástechnika tábor

júl. 3-7. naponta 9-13 ó.
Vezeti: Macherné Bedőcs Rita
Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor júl.3-
14-ig
Helye: Bezerédj-kastély
Felelős: Nagyné Szabó Renáta
Internetezz okosan! (8 éves kortól) júl.10-
13. 10-12 ó
Helye: Bezerédj-kastély könyvtár
Vezeti: Nagyné Szabó Renáta műv.szerv.
Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor kiállítása
júl.14. 18 ó
Helye: Bezerédj-kastély kiállítóterem
Felelős: Nagyné Szabó Renáta
Szabad a pálya! – Játszva mozogjunk

júl. 5. 10-12ó
Helye: Kisdobos úti iskola tornaterme
Vezeti: Szénássyné Téglás Anikó
Kerkezőtúra – Kihívások napja

júl.19. 9 ó
Győrújbarátra

Vizsgálódj a tanösvényen - Állati Olimpia
Versenyezz az óriás társasjátékon
Vezeti: Szénássyné Téglás Anikó

Hozzuk formába agysejtjeinket aug.16. 10 ó
Humoros vetélkedő, ügyességi verseny
Helye: Bezerédj-kastély udvar
Vezeti: Szénássyné Téglás Anikó
Ménfőcsanaki séta – nevezetességek júl.20.
10 ó
Vezeti: Nagy Emilné könyvtáros, tanárnő

Kihelyezett játszóház az Achilleas Parkba
július

Történelem a képernyőn
június 22. július 6. 10 órától

Filmklub a könyvtárban
Filmek: Mennyei királyság, Sacra Corona
Vezeti: Horváth Gábor
Mese vár a könyvtárban (óvodásoknak,
kisiskolásoknak)

jún.28. 10 ó
Foltvarró tábor

aug.1-8-ig
Helye: Kastély – klubok
Vezeti: Németh Janka
Íjász – nap

július 13. 10-13 ó
Horgász szakkör - Napközis tábor

július 3-8. 11.000 Ft
Nádorvárosi horgászegyesület
Jelentkezés_ Polgár Attilánál a 06/20-4266-162-es
telefonszámon.
Modellező szakkör nyári tábora

július 5-7-ig.
Németh Antal vezetésével
Érdeklődni lehet: 06/70-577-4858
Süssünk – süssünk valamit!
Szereted az édességet? – készítsük el júl.21.
9 ó
Helye: Kisdobos úti iskola technika terem
Vezeti: Szénássyné Téglás Anikó

16. MÉNFŐCSANAKI FALUNAP 2006. JÚNIUS 17. SZOMBAT

PROGRAMTERV
13 ó HÁZI KEDVENCEK BEMUTATKOZÁSA
(kutya, macska, hörcsög, papagáj, stb.)
14 ó HARMÓNIA MŰVÉSZETI ISKOLA
MÉNFŐCSANAKI és BÖRCSI CSOPORTJA
Klauz Balázs, Király Genovéva és Burkus Tivadarné
felkészítésével.
14.20ó HAJLÉKTALANSZÁLLÓ ÉNEKKARA
14.40ó MODELLEZŐ BEMUTATÓ
14.50ó PARLANDÓ MŰVÉSZETI ISKOLA JAZZ
BALETTOS CSOPORTJA
15ó ALBATROSZ TÁNCKLUB

15.20ó MÉNFŐCSANAKI ÓVODÁSOK Ibolya,
Nyuszi és Szentjánosbogár csoportjának
Pünkösdölő és Vásározó műsora

15.45ó MEGNYITÓ BESZÉD
15.50ó BŰVÉSZ és CIRKUSZI ARTISTA SHOW
a nagypincében
16ó WINNER’S ELEMENTS HIP-HOP
TÁNCISKOLA HELYI CSOPORTJA
16.15ó MÉNFŐCSANAKI DALKÖR
16.30ó NŐI MAGYAR BAJNOK GYŐRI DART’S
CSAPAT ÉS A DOBOS PUB AMATŐR FÉRFI
CSAPAT BEMUTATKOZÓ MÉRKŐZÉSE a

nagypincében
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16.40ó LOVAGI BEMUTATÓ (A KARD RENDJE)
17ó BUDAI LÁSZLÓ TEKNŐBE FESTETT KÉPEK
kiállítás megnyitó a Kápolnában
17ó a helyi iskola SZÁZSZORSZÉP SZÍNJÁTSZÓ
KÖRE: A MUSKÁTLIS KALAP című előadása a
nagypincében
17.20ó BORI ÉVA „ EGY DARABBÓL 10 CSINOS
RUHA” DIVATBEMUTATÓJA a
Secret Couture Divatstúdió közreműködésével
17.50ó SZENT KERESZT PLÉBÁNIA FÉRFIKARA
18.15ó TAKÁCS ZOLTÁN és CSIKÓ TEODÓRA (
MUSICAL, OPERETT, MAGYAR NÓTA)
19ó TOMBOLASORSOLÁS

20ó SZTÁRVENDÉG
UNIQUE együttes
20.30ó GONDA ÁDÁM
ZENEKARA a nagypincében
21ó KASTÉLY BÁL
15-18 ó JÁTSZÓHÁZ (arcfestés, kézműves
foglalkozás, stb.)
FALUNAPI FOCI kupa 9 órától a kézilabda pályán,
jelentkezni lehet Polgár Attilánál,
DARTS verseny a nagypincében

LOVAGLÁSI LEHETŐSÉG és A VISSZACSAPÓ ÍJAK HASZNÁLATÁNAK KIPRÓBÁLÁSA,
légvár, akkumulátoros kisautó, óriáscsúszda, édesség, lufi, stb.
KIÁLLÍTÁSOK:
17ó BUDAI LÁSZLÓ TEKNŐBE FESTETT KÉPEK kiállítás megnyitó a Kápolnában

TANÍTVÁNYAINK TÁRLATA
KREATÍV MŰHELY ÉVES MUNKÁINAK KIÁLLÍTÁSA
MODELLEZŐ SZAKKÖR hajó- és vasútmodellező kiállítás és vásár a kispincében
GALGÓCZI ERZSÉBET EMLÉKSZOBA

Alsós házi versenyek
Helyesírás verseny
3. osztály:
I. Unger Márk, Sárváry-

Kovács Krisztián
II. Baksa Boglárka, Janicsek

Zsanett
4. osztály:
I. Karczag Bernadett
II Borsodi Melanie
III. Pintér Krisztián

Hangosolvasás –verseny
3. osztály:
I. Timár Eszter
II. Baksa Boglárka
III. Janicsek Zsanett
4. osztály:
I. Karczag Bernadett
II. Borsodi Melanie
III. Varga Laura

Szövegértés verseny
3. osztály
I. Pénzes Martin
II. Sárváry-Kovács
Krisztián
III. Kelemen Attila
4. osztály:
I. Pintér Krisztián
II. Karczag Bernadett
III. Szele Richárd

Városi Nyelvismerő verseny
Janicsek Zsanett 3.o I.
Kovács Bálint 4.o III.
Unger Márk 3.o VIII.
Karczag Bernadett 4.o VIII.
Horváth Zsófia 2.o IX.

Fekete István Irodalmi Pályázat
I. Kovács Bálint
II. Karczag Bernadett

Gricz Marcell
III. Szele Richárd

MATEMATIKA HÁZIVERSENY 3. osztály
1. Pénzes Martin
2. Sütheő Áron
2. Kelemen Attila
3. Baksa Boglárka
3. Zimonyi Szabolcs

4. Timár Eszter
4. Sárváry-Kovács
Krisztián
5. Róraszéki Anna
6. Fehér Mátyás

7. Pryma Attila
8. Janicsek Zsanett
8. Varga Balázs
8. Pintér Ákos
8. Fehér Szabina

9. Unger Márk
9. Nagy Bálint
10. Tóth Tamás

Felkészítő tanárok: Kalotai Zsoltné, Varga Mária, Berghold Zoltánné, Haczai Józsefné

Felsős versenyek
Hermann Ottó Biológia megyei
Szántó Vivien 7.b 12.
Szigethy Ádám 7.a 14.
Felkészítő tanár: Lázárné Kocsis Zsuzsanna
Közlekedés ismereti megyei
Gede Kornélia 8.a 14. Rum Szabolcs 4.b 11.
Felkészítő tanár: Selmeci Lajos

Életvitel gyakorlati megyei
Nyári Norbert 5.b, Zavada Krisztina 6.b, Ruska
Renáta 7.b, Roboz Orsolya 8.a 2.
Felkészítő tanárok: Simon Márta, Bolláné
Takács Enikő, Selmeci Lajos, Baksa Kálmánné
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Technika megyei
Pomogács Péter 8.a, Ujvári Péter és

Kustos Dániel 8.b 2.
Felkészítő tanár: Selmeci Lajos
Öveges József megyei fizika
Ambrus Dávid 7.a 14. Major Márton 7.b 15.
Felkészítő tanár: Wernerné Pőheim Judit
Gyárvárosi megyei matematika
Kuti Ákos 6.a 8.
Major Márton 7.b 3.
Felkészítő tanár: Jakab Lászlóné

Jancsó Ádám 8.a 10.
Pomogács Péter 8.a 7.
Felkészítő tanár: Wernerné Pőheim Judit
Varga Tamás megyei matematika
Major Márton 7.b 19.
Felkészítő tanár: Jakab Lászlóné
Maróth Rezső megyei matematika
Kelemen Bettina 5.a 25.
Vass Ákos 5.a 32.
Felkészítő tanár: Macherné Bedőcs Rita

Marcalvárosi tanulmányi versenyek
Matematika
Kustos Dóra 5.b 8.
Felkészítő: Jakab Lászlóné
Vass Ákos 5.a 10.
Felkészítő: Macherné Bedőcs Rita
Zavada Krisztina 6.b 4.
Pénzes Patrícia 6.b 6.
Ambrus Dávid 7.a 5.
Major Márton 7.b 6.

Felkészítő: Jakab Lászlóné
Pomogács Péter 8.a 5.
Felkészítő: Wernerné Pőheim
Judit
Magyar nyelv
Hegyi Barbara 5.b 6.
Kalamár Réka 5.b 7.
Felkészítő: Süveges Jusztínia
Létai Vivien 6.a 9.

Molnár Patrícia 6.b 2.
Felkészítő: Bősze Levente
Angol nyelv
Kelemen Bettina 5.a 1.
Felkészítő: Bolláné Takács
Enikő
Farkas Nikolett 6.b 3.
Felkészítő: Simon Lászlóné

Történelem megyei
Pomogács Péter 8.a 17.
Felkészítő: Sulyok Attiláné
„Kossuth Lajos és kora” városi 3.
helyezett csapat
Ambrus Dávid 7.a, Szántó Vivien
7.b, Szigethy Ádám 7.a
Felkészítő: Sulyok Attiláné
„Ezüst toll” városi anyanyelvi
Szántó Vivien 7.b 1.
Gede Kornélia 8.a 2.
Felkészítő: Süveges Jusztínia

Számítástechnika Országos Logo
Verseny területi
Csillag Ádám 6.b 6.
Kovács Péter 6.b 8.
Kamocsár Ákos 7.a 4.
Gede Kornélia 8.a 7.
Major Márton 7.b 11.
Felkészítő: Macherné Bedőcs Rita
„Sam Füles” országos
tanulmányi verseny
Farkas Nikolett 6.b 12.
Felkészítő: Macherné Bedőcs Rita

Városi szépkiejtési
Venesz Patrícia 7.b 2.
Felkészítő: Süveges Jusztínia
Galgóczi novellaíró pályázat
Szalay Noémi 8.a 2.
Kókai Alexandra 8.b 3.
Kószás Krisztián 8.a különdíj
Felkészítő: Süveges Jusztínia
Váci Mihály versmondó
verseny
Venesz Patrícia 7.b különdíj
Felkészítő: Süveges Jusztínia

Rajz és vizuális kultúra
Rajzpályázat Csukás István verseihez
Németh Réka 1.
Fekete Boróka 2.
Kövecses Szabina 3.
Felkészítő tanár: Pappné
Herold Rozália

Pintér Krisztián1.
Kovács Bálint 2.
Szántó Gábor 3.
Felkészítő tanár: Lázárné
Verebes Ilona

Molnár Patrícia 1.
Zavada Krisztina 2.
Bors Alexandra3.
Felkészítő tanár: Lázárné
Verebes Ilona

Megyei Rajz Tanulmányi Verseny
1-2. osztály
Pintér Patrícia 2.
Felkészítő tanár: Pappné
Herold Rozália
3. osztály
Timár Eszter 2.
Baksa Boglárka3.
Tóth Tamás 3.
Unger Márk 3.
4. osztály
Szele Richard 3.

Kiss Dominika 3.
Kapuvári Attila 2.
Szántó Gábor 2.
Lázár Vivien 2.
Gicz Marcell 1.
Fehér Anna Fruzsina 1.
Tóth Árpád Daimund

különdíj
Felkészítő: Lázárné
Verebes Ilona
Pintér Patrik különdíj

Felkészítő tanár:
Lappints Csaba
5. osztály
Kustos Dóra 3.
6. osztály
Molnár Patrícia 2.
Zavada Krisztina

2.
Felkészítő: Lázárné
Verebes Ilona
Németh Szimonetta 3.

Felkészítő: Lappints
Csaba
7. osztály
Horváth Petra 1.
Apatoczky Bettina 1.
Pungor Szimonetta,
Németh Viktória, Szántó
Vivien 2.
Felkészítő tanárok:
Lázárné Verebes Ilona,
Lappints Csaba
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Országos közlekedésbiztonsági rajtpályázat
Szántó Gábor különdíj
Felkészítő tanár: Lázárné Verebes Ilona
„Találkozás a természettel” megyei rajzpályázat
díjazottjai
Bolla Evelin 7.a, Fehér Szabina 3.a, Unger
Márk 3.a
Felkészítő tanár: Lázárné Verebes Ilona
„Egészséges büfé” városi rajzpályázat
Horváth Petra 7.a 2.
László Krisztina 7.a 3.
Felkészítő: Lázárné Verebes Ilona, Lappints
Csaba

„Tavaszi zsongás” városi rajzpályázat
László Krisztina 1.
Szántó Vivien 1.
Bolla Evelin 2.
Németh Erzsébet 2.
Kustos Dóra, Németh Krisztina, Bors Alexandra

különdíj
„Autómentes világnap” országos rajzpályázat
Szántó Gábor 4.b különdíj
Többen részesültek tárgyjutalomban és dicsérő
oklevélben.
Felkészítő tanár: Lázárné Verebes Ilona
Generali Providencia országos rajzpályázat
Kovács Bálint 4.b különdíj
Felkészítő tanár: Lázárné Verebes Ilona

Teleki Pál megyei földrajz
verseny
Eklics Dóra 8.a 5.
Felkészítő: Lappints Csaba
Kamocsár Kinga 7.a 10.
Felkészítő: Sulyok Attiláné

Nemzetközi Diákújságíró
pályázaton a Csengetés újság
2. lett. Szerkesztő: Süveges
Jusztínia, tördelő: Macherné
Bedőcs Rita

Számítástechnika Logo
verseny országos fordulóján
Kamocsár Ákos 7.a 59.
Felkészítő: Macherné Bedőcs
Rita

Városi történelem
Kelemen Bettina 5.a 5.
Felkészítő tanár: Süveges
Jusztínia
Marosi Patrik 5.b 2.
Kalamár Réka 5.b 4.
Farkas Nikolett 6.b 4.
Zavada Krisztina 6.b 4.
Kuti Ákos 6.a 5.
Szenftner Bence 6.a 10.
Felkészítő: Sulyok Attiláné

Városi Közlekedési Verseny
Gede Kornélia 8.a 1.
Eklics Dóra 8.a 2.
Mester Attila 8.b 1.
Ujvári Péter 8.b5.
Felkészítő tanár: Selmeci Lajos

Kézilabda alapfokú városi
verseny

4. helyezett csapatunk tagjai:
Pénzes Patrícia, Háry Vivien,
Szabó Kitti, László Krisztina,
Ruska Renáta, Kószás Kriszta,
Lendvay Éva
Felkészítő tanár: Lázárné Kocsis
Zsuzsanna

Városi atlétika verseny
III. korcsoport lánycsapat 3. Peiter Lilla, Pénzes Patrícia, Zsédely Zsófia, Kovács Nóra, Józsa
Dorina, Kószás Kriszta, Szabó Kitti
III. korcsoport fiú csapat 6. Molnár Máté, Venesz Roland, Varga Valentin, Baranyai Balázs,
Szenftner Bence, Orbán Tamás, Sisa Roland, Csillag Ádám, Maár Dániel, Kovács Péter.
IV.korcsoport fiúcsapat 3. Kustos Dániel, Janicsek Patrik, Dávid Ferenc, Smercsek Gergő, Pintér
Márk, PápaiBalázs, Vaszilkó János, Radnai Tamás
IV. korcsoport lánycsapat 2. Bellovics Szabina, Kóti Dorottya, Kamocsár kinga, Roboz Orsolya,
Gede Kornélia, Apatoczky Bettina
Megyei atlétika verseny
IV. korcsoport fiúcsapat 6.
IV. korcsoport lánycsapat 8.
Atlétika megyei verseny, egyéni
Kustos Dániel 8.b 15.
Janicsek Patrik 8.b 29.
Smercsek Gergő 8.b 37.
Kóti Dorottya 7.b 18.
Kamocsár Kinga 7.a 35.
Bellovics szabina 8.b 36.
Országos mezei futóverseny
Kószás Kriszta 5.a 11.
Felkészítő tanár: Tormáné Bedő Zsuzsanna

Megyei városi diákolimpia
I. korcsoportlánycsapat 6. Baksa Boglárka,
Fehér Bíborka, Kalamár Bianka, Venesz
Barbara, Horváth Petra
I. korcsoport fiúcsapat 10. Szabó Balázs, Varga
Szabolcs, Zimonyi Dániel, Sisa Norbert,
Zimonyi Szabolcs
II. korcsoport fiúcsapat 2. Füredi Péter, Pintér
Marcell, Dávid Levente, Szenftner Áron
III. korcsoport lánycsapat 8. Kószás
Kriszta, Zsédely Zsófia, Peiter Lilla, Márton
Ramóna, Tillinger Dóra
Felkészítő tanárok: Tormáné Bedő Zsuzsanna,
Haczai Józsefné
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„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell.
S akit szeretünk, azt nem feledjük el.”

/Shakespeare/

8.a
osztályfőnök: Süveges Jusztínia
Burdi Anasztázia
Eklics Dóra
Gede Kornélia
Gőgös Bianka
Jancsó Ádám
Jámbor Balázs
Kószás Krisztián
Lencse Klaudia
Nemes Franciska
Németh Dávid
Paksi Adrienn
Peiter Anett
Pintér Lilla
Pomogács Péter
Pósa Zoltán
Roboz Orsolya
Samu Szilvia
Szalay Noémi
Takács Noémi
Török Balázs
Vasas Gergely
Venesz Norbert
Vörös Alexandra

8.b

osztályfőnök: Tormáné Bedő Zsuzsanna
Bellovics Szabina

Bolla Martin
Dávid Ferenc

Degovics Zsófia
Janicsek Patrik
Karakai Ágota
Kató Krisztián

Kecskeméthy Szabolcs
Kókai Alexandra

Koller Nóra
Kósa Dorina

Kustos Dániel
Lengyel Alexandra

Majtényi Eszter
Máté Zsuzsanna

Mester Attila
Molnár Márk

Pintér Márk
Samu Róbert

Smercsek Gergő
Sulyok Zsófia

Szalay Alexandra
Ujvári Péter

Vedó Henrietta
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