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Táborozás Győrújbaráton
Baráti tábor kapuja nyitva áll
jön már be rajta a sok diák.
Faházosztás, úszkálás,
ez az élet, úgy biz ám.
Jön a diszkó,
jaj, de jó,
de közeleg a takarodó.
Zuhanyozás és dumálás,
aztán a jó kis alvás.

Ez a tábor a legjobb a világon,
itt van a diszkó, itt van a párom.
Szeretem a túrát, szeretem a táncot,
eljöttek a srácok, a lányok.
Szeretem a tábort,
mert ez egy álom.

Nagyon élvezet ez a tábor,
róka, béka, kacsatánc.
A medencében víg a játék,
hegyoldalban a futás.
Gyöngyöt fűztünk, festettünk,
karkötőnk is van elég.
Éjszaka az erdőt jártuk,
farunk meg a diszkóban ráztuk.
Jövőre is eljövünk, mert ezt
a tábort nagyon szeretjük!

/alsósok/

Felsősök Barátin
A baráti tábor augusztus 6-án, hétfőn kezdődött. A
táborban voltak faházak és sátrak is. Mi a sátorban

voltunk. Lehetett
barkácsolni, fürdeni,
méghozzá egy nagy medencében, és minden este volt
diszkó. Találkoztunk egy rókával is, mely véletlenül került a
tábor sátrai közé. Szerdán „Nagy hűhót” tartottak. Voltak
különböző állomások, melyeken izgalmas feladatokat kellett
teljesíteni. A játék csúcsa pedig a „rókavadászat” volt,
amikor papírrókákat kellett megkeresni. Csütörtökön
elmentünk a pápai élményfürdőbe. Szinte egész nap ott

voltunk. Péntek este tartották a „búcsúestet”, melyen tábortűz is volt, és indiánzenét
hallgattunk. Szombat reggel indultunk haza. Nagyon jól éreztük magunkat.

Karczag Bernadett 6.a

Karczag Annamária 3.a
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Énekkari tábor
A tanévnyitó ünnepélyre tábori keretben készültünk fel.
Augusztus 29-én beköltöztünk a Bezerédj-kastély I.
klubjába, és három napot töltöttünk ott gyakorlással, sok
énekléssel. Pihenésképpen bemehettünk a könyvtárba
olvasni és internetezni. Esténként filmvetítés ringatott
álomba bennünket. A napköziben ebédeltünk, és az
otthonról hozott kifli, kenyér, kakaó, joghurt volt a
reggelink és a vacsoránk.
A tábor első napján volt Szabó Béla fotográfus, fotóművész
„TEST” című kiállításának megnyitója, amelyen mi is szerepeltünk. Egy szigetközi
népdalcsokrot énekeltünk. A kiállítás után egy bácsi odajött hozzánk, és azt mondta, hogy
Timaffy Laci bácsi ismerőse, nagyon tetszett neki a produkciónk, és Laci bácsi is örült volna,
ha hallhatja éneklésünket. Mi is nagyon örültünk a dicséretnek. A kiállítás megnyitójának
végén Orff: Tapsrondóját adtuk elő, ezzel köszöntöttük a fotóművész bácsit. énekkarosok

Az alkotás öröm és gyönyörűség!
Július első két hetében Lázárné Verebes Ilona tanárnő újra
alkotni hívott bennünket. A képzőművész és kézműves tábor
már nagyon régóta hagyomány iskolánkban, így most sem
maradhatott el. Ezen a nyáron még Győrből is ellátogattak
hozzánk gyerekek Ili néni nagy örömére. Fantasztikusan
éreztük magunkat velük. Minden percet kihasználtunk,
hiszen olyan technikákat alkalmaztunk, amire év közben
nincs nagyon lehetőségünk. Témának a virágokat
választottuk. A látványtól, a tanulmányrajzoktól eljutottunk

a dekoratív művészet világába. Kipróbáltuk a grafikai eljárásokat, rajzoltunk szénnel,
grafittal, páccal, színes pasztellkrétával. Készítettünk papírdúcot, metszettünk linót. Igen
élveztük a gyöngyözést, a csuhézást, a selyemfestést és a batikolást is. A téri alkotások közül
a drótból és gipszből kialakítható formákat élveztük a legjobban, de kipróbáltuk a
téglafaragást is. A viaszfestés volt a tábor egyik kedvenc technikája. Akik még nem ismerték,
nem is hitték, hogy egy vasalóval is lehet képet készíteni. Gyönyörű élénk színek születtek a
meleg vasaló talpa alatt. Az idei újdonság a szatinálás volt. Csodálatosan szép üveg
gyertyatartókat, vázákat készítettünk. Nagyon örülök, hogy jelentkeztem a táborba, mert
remekül éreztük magunkat, de egyben sok izgalmas dolgot is kipróbálhattunk a két hét alatt.
Köszönjük a lehetőséget, a sok-sok élményt, és szeretnénk, ha a nyáron folytatódna tovább a
munka.

Sebestyén Bence, Sárváry-Kovács Krisztián és a táborozó diákok

Matek tábor
Nyáron egyhetes matematika felvételire felkészítő táborban
vettünk részt. Rengeteg feladatlapot töltöttünk ki, s az egész
sokkal kötetlenebb volt, mint iskolaidőben. Dél körül Márti
nénivel együtt elkészítettük az ebédünket, majd 14 óráig
igyekeztünk még további gondolkodásra serkenteni
agyunkat. Az egész tábor nagyon jól sikerült, sokat
tanultunk, s az itt szerzett ismereteket biztosan tudjuk
hasznosítani a felvételin is.

Pénzes Patrícia, Pryma Orsolya 8.b, Horváth Nikolett 8.a
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Egy motorozás története
Ezen a nyáron elmentem motorozni az egyik csobolyós barátommal. Először Szlovákiába
akartunk menni, de végül Mosonmagyaróvár mellett döntöttünk. Útközben sokszor
megálltunk fagyizni, vagy megnézni az Öreg-Dunát, a
Mosoni-Dunát. Amikor odaértünk Mosonmagyaróvárra,
nem álltunk meg, hanem tovább mentünk Dunakilitire,
megnézni a duzzasztógátat. Ott egy kicsit körülnéztünk,
majd mentünk vissza Móvárra, ahol ettünk egy fagyit és a
várost motorozás közben néztük meg. A nézegetés után
elindultunk hazafelé, amikor a barátom motorjából
elment az erő, majd megállt. Megpróbáltam vontatni 2db
biciklizárral, de nem jártunk sikerrel. 10 perc várakozás
után a motor újra beindult és folytattuk az utunkat. Fél óra múlva beértünk Győrbe, majd
motoroztunk haza. Baksa Dominik 8.b

Wakeboard

Minden nyáron elmegyünk a két bátyámmal strandolni. A
strand Ikrényben van, és ott lehet Wakeboardozni, más néven
vízisízni. Nyáron többször is voltunk ott, hiszen ez egy olcsó
és nagyon jó hely. A felnőtt belépő 400Ft, a gyerek pedig
200Ft. Nagyon jó hely, és még van büfé és étkező is. A vízisí

3000Ft egy órára, de fél órára is bérelhető 2000Ft-ért. Szerintem az egy órás jobban megéri.
Mind a két bátyámmal vízisíztünk, és nagyon élveztük. Csillag Ádám 8.b

Egy nap Ikrényben
A nyáron egyszer elmentem az unokatesómmal, és az ő barátjával, meg az öccsével Ikrénybe.
Engem meg az öccsét kivitt az anyukája a gyakorló órára, ami 10-12-ig tartott. Először, mint
mindenki, nagyon-nagyon sokat estem, de a 15-20. csúszásra belejöttem, és sikerült eljutnom
a stég végéig. Ez nagyon jó volt, és örültem is, csak egy gond volt, hogy visszafele nagyon
sokat kellett sétálni. A többi csúszás már nagyobb sikert
hozott, mert sikerült másfél kört mennem, csak a
harmadik oszlopnál leestem és várt rám egy fél órás
gyalogút. Amire megérkeztem a gyaloglásból letelt a
jegyem, és megérkezett Niki és Gergő. Elmeséltem
nekik, hogyan ment a csúszás, és megdicsértek, mert van,
aki csak a második alkalommal tanulja meg. A nap
hátralevő részében unatkoztunk, és sokat fürödtünk. Késő
délután Gergő és a barátai is elmentek csúszni, de ők már
mindenféle ugrásokat és trükköket mutattak be. Nagyon
tetszett, és jövőre remélem több alkalommal is elmehetek velük, mert nagyon jó volt a
társaság és a víz is.

Czinkóczi Dani 8.b
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Egy nyári élményem
A nyáron több helyen is voltam, de nekem a Viva Comet 2007-es gála tetszett a legjobban.
Budapesten a Syma csarnokban tartották. A legjobb
barátnőmmel, Pattyval voltam, nagyon jól éreztük
magunkat. A műsorvezetők Ada és Majka volt, de ott
volt Steiner Kristóf, Kisó, David Beckham és,
Victoria Beckham - persze egyből felismertük őket.
Sok fellépő volt különböző kategóriákban. Az egyik
kedvenc együttesem is ott volt, a No Thanx. Még az
öltözőjükbe is betekinthettünk, persze csak a
kivetítőn. Mindenki sikítozott. Nagyon jó volt a
hangulat, bár kicsit csalódott voltam, hisz a No Thanx és a Puskás Peti nem nyertek. A
sztárvendég Németországból jött, a Milk and Honey. Utána még volt After-party, de oda mi
nem mehettünk be, mert nem VIP jegyünk volt. A hazafelé úton már szinte aludtunk, úgy
elfáradtunk.

Háry Vivien 8.b

Sebestyén Kristóf 1.b

Németh Zsuzsanna 1.b

Szalay Anna 1.a
Vinkler Viki 1.a

Kaczur Mara 1.a

Horváth Réka 1.a
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Kirándultak a nyolcadikosok

2007. október 5-én, pénteken kirándulni mentünk az évfolyammal a Balaton-felvidékre. Első
állomásunk a Sümegi vár volt. Felmásztunk a meredek hegyoldalon, sétálgattunk a falak
között.
Következett a második állomás, Tapolca. A város fő nevezetességével kezdtünk; megnéztük a
Tavas-barlangot. Az idegenvezető elmesélte a barlang
történetét. Érdekesség, hogy szinte az egész város alatt
húzódik ez a barlangrendszer. A barlang levegője jótékony
hatású. Légúti betegségek kezelésére kiváló. A város
kórháza alatt ezért barlangkórház működik. Izgalmas
élmény volt, amikor a kristálytiszta barlang-tóban
csónakázhattunk. Elsétáltunk Tapolca másik
nevezetességéhez, a Malom-tóhoz is. Ez a felszíni víz
összeköttetésben van a barlang tavával. A sétálóutcában egy
óra szabadidőt kaptunk. Harmadik állomásunk Keszthely volt.
Itt is sok érdekes dolgot láttunk, például a Csigaparlamentet, ami 14 éven keresztül épült 4,8
millió csigaház felhasználásával. Jártunk a Baba-kiállításon, és a Panoptikumban is.
Végezetül a Festetics- kastély termeit néztük meg. A tartalmas, programokkal teli nap végén
fáradtan, este érkeztünk haza. Kovács Péter 8.b

Alsósok kirándulása

A harmadik osztályosok Győrújbaráton jártak.

Hangverseny

Szeptember 24-én hangversenyen jártak az alsó tagozatosok a győri Richter teremben.
Az „Itt van a szüret” című előadást nézték meg.

Nagy Lilla 1.b
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„1956 az irodalomban”
vers- és prózamondó verseny

2007. október 18-án rendeztük meg az "1956 az irodalomban" - vers- és prózamondó
versenyünket a városi és a városkörnyéki iskolák 7-8. osztályos tanulói részére. A következő
versenyeredmények születtek:

Résztvevők Díjazottak

Gárdonyi Géza Általános Iskola
Kónya Bendegúz

felkészítő: Horváth Ildikó

Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola és Középiskola

Horváth Ármin
felkészítő: Smajdáné Horváth
Ágnes

Ménfőcsanaki Petőfi Sándor
ÁMKNémeth Szimonetta

felkészítő: Bősze Levente

Kodály Zoltán Általános Iskola

Vers:

Bizzer Ádám
felkészítő: Dr. Németh Józsefné

Kodály Zoltán Általános Iskola
Próza: Körmendi Tamara

felkészítő: Dr. Németh Józsefné

Zsűri

Gratulálunk a résztvevőknek!

1956. október 23.

A két nyolcadik osztály
színvonalas műsorával
(felkészítők: Odor
Jenőné, Bolláné Takács
Enikő) emlékeztünk meg
1956. október 23-ról, a
szabadságharc
mártírjairól.
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Novemberi ünnepek

NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK
NAPJA
Keresztény ünnep, melynek
során az egyház összes
szentjéről együttesen
emlékeznek meg, tehát azokról
is, akiknek az egyházi naptárban
nincs külön ünnepük.
Megünneplését IV. Sixtus pápa
rendelte el. A néphit úgy tartja, hogy ilyenkor
hazalátogatnak a halottak.
NOVEMBER 2. HALOTTAK NAPJA
Gyertyagyújtás napjának is nevezzük ezt az ősi
vallási ünnepet. Világszerte ezen a napon
emlékezünk meg halottainkról. A sírokon és
otthon gyertyát gyújtunk emlékükre.
Mindenszentek és halottak napja közötti éjszakán
a néphit szerint a templomban a halottak
miséznek.
NOVEMBER 11. MÁRTON NAPJA
A Márton név latin eredetű. Jelentése: Mars
istenhez hasonló, merész, bátor. Mártont a bor
bírájának tartják, ugyanis a Márton-napi lakomán
kóstolták az újbort. Ez az ünnep már a XVI.
századi krónikákban is a gazdasági év
befejezésének, a cselédfogadás, a legeltetés
határnapjaként szerepelt. Számtalan időjóslás
fűződik ehhez a naphoz: ,,Márton napján ha a lúd
jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.”
A MÁRTON-NAPI LIBALAKOMÁRÓL
A Márton napi libalakomáról több történet is szól.
A rómaiak november 11-én, vagyis Szent Márton
napján a megújuló élet istenét ünnepelték, és ezen
az ünnepségen került liba az asztalra. A Szent
Márton lúdja e szerint
egy régi római étkezési
szokásnak,
hagyománynak a
továbbélése. A római
katonából lett püspök
életútját övező
számtalan legenda közül
a legismertebb a
püspökké választásához
kapcsolódik. Történt ugyanis, hogy a szerény
Márton, elbújt a nagy megtiszteltetés elől egy
libaólba, és csak a nagy gágogás árulta el őt. A
középkorban a jeles szent tiszteletére bort ittak, és
libát ettek. Az akkori naptárakban ez a nap az óév
utolsó jeles napjának számított.

NOVEMBER 19. ERZSÉBET NAPJA
Az Erzsébet név héber eredetű. Jelentése: Isten az
én esküvésem. Az egyik legkedveltebb névünnep,
hiszen a leggyakoribb női keresztnevek közé
tartozik. A női szentek közül Árpád-házi Szent
Erzsébet az egyik legismertebb. Erzsébet napi
havazásra szokás azt mondani, hogy ,,Erzsébet
megrázta a pendelyét”.
NOVEMBER 20. FÜSTMENTES
VILÁGNAP
Ezen a napon a dohányzás
veszélyeire hívjuk fel az
emberek figyelmét. A
dohányzás körülbelül 400
évvel ezelőtt terjedt el
Európában. A dohányban
számos mérgező anyag található, ezek közt a
nikotin is. Ez megbetegítheti a tüdőt, a szívet, az
ereket. A dohányzás nemcsak azoknak az
embereknek okoz egészségkárosodást akik
dohányoznak, a dohányfüst környezetében élő nem
dohányzókat is veszélyezteti.
NOVEMBER 25. KATALIN NAPJA
A Katalin név görög eredetű. Jelentése: korona;
mindig tiszta, érintetlen, ártatlan. Ezen a napon
befejeződtek az őszi bálok, lakodalmak. Katalin
naphoz is kapcsolódnak férjjósló hiedelmek: közeli
férjhezmenetelt jelzett, ha a katalinág –vízbe állított
gyümölcság- karácsonyra kizöldült.
NOVEMBER 30. ANDRÁS NAPJA
Az András név görög eredetű. Jelentése: férfi,
férfias. András-nap után kezdődik a téli évnegyed,
az advent, a karácsony ideje. Megkezdődnek a
disznóvágások. A néphagyomány szerint a
pásztoroknak legkésőbb András napig kell
elszámolni a legelőkről behozott állatokkal. András
napja a legjelentősebb házasságjósló nap.

Novemberre a természet téli pihenőre tér. A mezők
felett hatalmas csapatokba verődnek a vetési varjak,
hogy a felszínre kerülő kártevőket megegyék. Sok
állat téli álomra készül. A sűrű bokrok tövében
bélelnek maguknak fészket. Az állatokat már nem
hajtják ki a legelőre, a jászol előtt várják a friss
ropogtatnivalót. Az erdőben a lombos fák lehullott
levelei melegen tartják a földet. Ekkor kezdődik a
fakitermelés, a favágás is, hogy a téli hónapokban
legyen elegendő tüzelő.
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Meserétes
Október elsején került sor könyvtárunkban a „Népmese hete” rendezvénysorozat keretében a
Meserétes nevet viselő programra. Maga az ötlet még tavaly született meg: Benedek Elek
születésnapja alkalmából a népmese napján (szeptember 30.) emlékezzünk meg a nagy
mesemondóról és a népmesékről. Idén tehát már másodszor tartottunk egész napos mesélést,
amelyen többnyire óvodások vettek részt. Egymást váltó csoportoknak olvastak mesét az óvó
nénik, könyvtárosok, sőt volt szülő is, aki beült a mesemondó székünkbe, beöltözött
meseszereplőnek, és úgy mondott mesét. A gyerekek szemmel láthatóan élvezték a jól
kiválasztott és szórakoztató történeteket, sőt, némelyikük saját szavaival elmondott egyet-
egyet. Külön öröm volt számunkra a töltéstavai Waldorf iskolából érkező csoport

megjelenése, akik szintén aktívan vettek részt
a meserétes „nyújtásában”. Délután a
szervezett csoportokat felváltották a
könyvtárba érkező látogatókból toborzott
mesélők és mesehallgatók. Úgy érzem, méltó
módon megemlékeztünk Benedek Elekről, és a
magyar népmese napját tartalmasan
megünnepeltük, mesélő és mesehallgató
egyaránt élvezte rendezvényünket.
Meglepetésünkre a „Meserétesen” a Revita
Televízió is tiszteletét tette, így felvételeket is
láthattatok az eseményről.

Horváth Gábor
könyvtáros

Farkas Boglárka 1.b

Tar Boglárka 1.b

Németh Viktória 1.b

Takács Zsuzsó
„A mesék

birodalmában” c.
babakiállítása volt látható

a Bezeredj-kastélyban.
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Festészet napja a Bezerédj-kastélyban

Rajzóra helyett Ili nénivel átmentünk a kastélyba, ahol
festőművészek alkottak.
Mielőtt a művészeket megnéztük, mi is dolgoztunk. Egy néni
kétféle technikára tanított megbennünket. Először a fújós
technikával ismerkedtünk meg. Papírra festéket csepegtettünk,
és szívószál segítségével fújtuk szét. Ezután a buborékos
technikával próbálkoztunk. Belemártottuk a szívószál végét a
festékbe, és a szívószálba kellett belefújni. Szép alkotások
születtek.
Munkánk végeztével megtekintettük a művészek itt készült
gyönyörű alkotásait. Madár Zsanett 6.b

Vendégeink voltak a „Tűzhangya” utasai

Pálos Andrea és Rakonczai Gábor tartották az előadást, akik első
magyar párosként evezték át az Atlanti-óceánt. Az utat a saját
maguk által megtervezett, és megépített evezős hajóval ötvenegy
nap alatt tették meg. Piros színe és rovarra emlékeztető alakja
miatt „Tűzhangyának” nevezték el.
Az útiterv: Az Atlanti-óceán átevezése a Kanári-szigeteki La
Gomeraról, a Kis-Antillákhoz, Antiquaig. A távolság kb. 5000
km. Hogy haladni tudjanak, és ne csak sodródjanak az áramlattal,
ezért éjjel-nappal kétórás váltásokkal állandóan evezniük kellett.
Kikötőből kikötőbe kellett evezniük a nagy viharok miatt, de
aztán a Kanári-sziget után megjavult az idő. Nagy élmény volt számukra, hogy három napig egy
negyven cm-es fekete hal követte őket, akit elneveztek Banditának. Útjuk során találkoztak egy másik
hajóval, amelynek utasa találkozásuk feletti örömét azzal fejezte ki, hogy mindenáron ajándékot akart
nekik adni. Andreáék úgy gondolták, hogy nincs szükségük semmire sem, de az ajándékba kapott
hideg sörnek mégis nagyon megörültek, hiszen már huzamosabb ideje csak langyos vizet ittak. Útjuk
során problémáik is akadtak: elvesztették a horgonyukat, amit aztán egy kővel helyettesítettek.
Elromlott a GPS-ük, amit kitömködtek csokipapírral, és így újra működött. A hosszú és fáradságos út
után végre megérkeztek az antiquai kikötőbe, ahol szüleik már nagyon várták őket. További céljaik
között szerepel a Föld körülvitorlázása, amihez sok sikert kívánunk!

Józsa Dorina, Kovács Nóra 7.a, Lakó Anna Veronika, Marosi Patrik 7.b

A papírgyűjtés eredménye
1. 7.a 1270 kg 84,6 kg/fő
2. 5.a 1582 kg 68,78 kg/fő
3. 6.b 1378 kg 59,9 kg/fő
4. 7.b 1314 kg 59,7 kg/fő
5. 5.b 1216 kg 48,64kg/fő
6. 6.a 932 kg 40,5 kg/fő
7. 8.b 758 kg 37,9 kg/fő
8. 8.a 852 kg 34,08 kg/fő

Gratulálunk: Diákönkormányzat vezetősége
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ÓVODAI HÍREK
Szeptemberben megkezdtük az új óvodai évet. Nagy változás történt nálunk. 2 csoporttal

bővült intézményünk, és 4 új óvó nénit is köszönthetünk a
nevelőtestületben. Így a 8 csoport helyett 10 csoporttal
működik a ménfőcsanaki óvoda. A Katica és a Lepke csoport
a Piros iskola épületében kapott helyet. A gyerekek számára
csodálatos környezetet varázsoltak intézményünk vezetői és
az óvó nénik. A beilleszkedés – az óvónők elmondása szerint
- zökkenőmentesen zajlott, és jól érzik magukat az új helyen.
Idén is sok-sok program
vár az óvodásokra

(bábszínház, hangverseny, ovi-foci, ovi-torna, ovi-olimpia,
korcsolya, úszás, néptánc, angol- és német nyelvtanulás,
ovi-hittan), amelyek közül a szülői értekezleten a szülők
kiválaszthatták a nekik tetsző programokat, amelyek aztán
októberben indultak. Addig sem unatkoztak a gyerekek,
hisz az óvó nénik minden lehetőséget kihasználtak annak
érdekében, hogy az óvodai élet színes, változatos,
élménnyel teli legyen. Először is nagy szeretettel fogadtuk az új kisgyermekeket. Az első
hetek legfontosabb feladata az volt, hogy a gyerekek beilleszkedését megkönnyítsük. A
kellemes őszi időjárási lehetővé tette, hogy sokat kiránduljunk, terményeket gyűjtsünk.
Szeptember 21-én, a Takarítási Világnapon nagytakarítást végeztünk a csoportszobákban, az
udvaron pedig összegereblyéztük a lehullott faleveleket, megkapáltuk a virágoskertet, és
kihúztuk a gazokat.
Szeptember 24-én a Magvassy M. Sportcsarnokkal ismerkedtek nagycsoportosaink, ahol
játékos gyakorlatokat végeztek, és különböző feladatok során kipróbálhatták képességeiket
(futás, kislabdahajítás, távolugrás, sorversenyek). A legügyesebbek közül kerülnek majd ki az
ovi-olimpiai csapattagok.

Október 1-jén a könyvtárban Meserétes rendezvény volt,
ahol folyamatos mesehallgatáson vett részt minden csoport.
Ugyanakkor a kastélyban megnéztük a babakiállítást is, ahol
felfedeztük az ismert mesék kedves figuráit: Bóbitát, a
libapásztort, a királykisasszonyt, a boszorkányt és még
számtalan mesehőst.
Október 4-én versmondó versenyen szerepeltek óvodásaink.
Állatokról szóló versekkel lépett fel az óvoda 5 csoportja. A
többiek egy későbbi időpontban szerepelnek.

Október 5-én, az Állatok Világnapján minden csoport állatnézőben járt, volt aki a gazdasági
udvarban, volt aki pedig egy lovardában.

A betakarítás kapcsán almát és szőlőt szüretelt több csoport
is. A szőlőből aztán must
is készült, amit jóízűen
fogyasztottunk el. Az
őszi séták során falevelet,
őszi terméseket
(gesztenyét, csipkebo-
gyót, magvakat) gyűj-
töttek a gyerekek. A

terményekből képek, gesztenyefigurák készültek, a
csipkebogyóból pedig tea.
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Az Alma csoport már a hagyományához hűen alma-
délutánt tartott, ahol a szülőkkel madárijesztőt készítettek. A
többi csoport közös szalonna-, illetve kürtöskalács-sütéssel
ünnepeltek meg az évkezdést, ahol kellemes hangulatban
ismerkedhettek a szülők és a gyerekek egymással.
A város kínálta programokon is részt vett több csoport. A
Gyermekek Házában a Panoptikum kiállításon királyokat,
uralkodókat láthattak. Megismerhették az országalmát, a

jogart, a keresztet, a régi fegyvereket.
Az óvodai élet fontos színtere az udvar. Nagy örömünkre
szolgált, hogy több új udvari játékkal gazdagodtunk, így
még színesebb, változatosabb az udvari élet.
A szülők és a nagyszülők segítségével elkészült a mászókák
balesetmentesítése. Kiszedték a föld egy részét alóluk, és
éles homok került a helyére. Köszönjük a segítséget!

Boda Gáborné, óvoda pedagógus

Aranyfakanál kerti parti

Nagyon vártuk az Aranyfakanál főzőversenyt. Először
vettünk részt ezen a
rendezvényen. Négy órai
kezdettel megkezdődött a
sürgés-forgás. Hámoztuk a
burgonyát, hagymát,
kolbászt, és mindezt
összevágtuk. Ezek után
mehetett a bográcsba a

paprikáskrumpli és a lecsó alapja. A főszakács nagyon
szorgalmasan ízesítette, kevergette az ételt. Egy óra múlva már nagyon vártuk, hogy
elkészüljön az étel. Terítettük, díszítettük az asztalt, hogy meglepjük a zsűrit. Mialatt ők

tanácskoztak, addig Lázárné Verebes Ilona tanárnővel
játszottunk. Volt ugráló-
kötél-, és hullahoppkarika
verseny. Ezenkívül nép-
táncfoglalkozáson vehet-
tünk részt, megtanulhattuk
a néptánc alaplépéseit.
Majd meg-érkezett a zsűri
és izgatottan vártuk az

eredményt. A mi osztályunk, azaz az 5.a osztály különdíjas
lett. Nagyon örültünk. Jövőre is szívesen részt veszünk ezen
a rendezvényen.

Köszönjük az osztályfőnököknek, a kastély dolgozóinak és a szülőknek is a segítséget.
Fehér Szabina és az 5.a osztály.
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Történelmi játszóház

Szeptember 26-án történelmi játszóház volt iskolánkban. Mivel a tavalyi
is nagyon jól sikerült, ezért az ideit is nagy izgalommal vártuk. A
Rákóczi-szabadságharc idejére „repültünk” vissza. II. Rákóczi Ferencet
Lajos bácsi személyesítette meg, a kurucok vezérét, Forgách Simont

Csaba bácsi, a labanc vezért, Heister generálist
pedig Levente bácsi, természetesen korhű jelmezt
öltve magukra. Többféle tevékenység közül
választhattunk, mint pl.: gyertyamerítés,
fokoskészítés, bőrékszer-, és zászlókészítés,
daltanulás, és még sorolhatnánk. Szóval, a kastély minden
helyiségében zajlott az élet. Majd következett a négypróba, ahol a
legügyesebbeknek sikerült sok libertást gyűjteni
(kockadobással, célbadobással, puzzle-val,
történelmi kártyákkal), illetve Gábor bácsi a
szabadságharccal, a korról készült filmekkel
kapcsolatos előadását lehetett meghallgatni.
Majd következett a kuruc – labanc összecsapás,

ahol hasonlóan az 1704-es koroncói csatához, ismét a labancok nyertek.
Szokásunkhoz híven ismét lakomával zártuk a napot, langallót ettünk, és
frissen préselt mustot ittunk. A napunk hasznosan és kellemesen telt el,
jól éreztük magunkat. Fehér Anna Fruzsina, Smercsek Enikő, Kovács Bálint 6.b

„Mondd, szereted az állatokat?”
Alsós versmondó verseny a Könyvtári Hét rendezvénysorozatán, az Állatok Világnapján

1. osztály: I. Füredi Virág 1.a
II. Kovács Lilla 1.b
III. Nagy Lilla 1.b
III. Sebestyén Kristóf 1.b

2. osztály: I. Juhász Réka 2.a
II. Kálmán Orsolya 2.b
III. Lázár Lili 2.a

3. osztály: I. Varga Bence 3.b
II. Fehér Biborka 3.b
III. Sebestyén Regina 3.b

Smercsek Enikő 6..b
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Történelmi panoptikum
„Panoptikum – híres személyek életnagyságú, élethű viaszfiguráiból álló kiállítás, avagy

látványosságok gyűjteménye.”

A magyar királyok panoptikumát
tekintettük meg a Gyermekek Házában. A
kiállításon az életnagyságú viaszszobrok
nagyon élethűek voltak. Szinte úgy érezte
az ember, hogy figyelnek Bennünket.
Géza fejedelemtől Mátyás királyig
ismerhettük meg az uralkodókat. Az
élményt zenei aláfestés, és a királyokról
szóló tájékoztató is fokozta. A kiállítás
megtekintése után egy kisfilmet néztünk
meg, amely az őskortól kezdve röviden
összefoglalta Magyarország történelmét.
Élményekkel gazdagodva indultunk haza,
nagyon érdekes volt a kiállítás.

Kustos Dóra, Kalamár Réka 7.b

Városi atlétika verseny
Október 2. és 4. Dózsa pálya

60 m-es síkfutás
1. Sebestyén Bence
2. Horváth Petra
5. Dávid Levente
6. Pénzes Martin

Kislabdahajítás
2. Horváth Petra
3. Németh Mercédesz
3. Bugovics Bence

Távolugrás
1. Sebestyén Bence
2. Dávid Levente
2. Németh Erzsébet
3. Horváth Petra

600 m-es síkfutás
1. Dávid Levente
5. Juhász Bálint

100 m-es síkfutás
2. Kozmor Nikolett
3. Pénzes Patrícia

800 m-es síkfutás
1. Novák Roxána

Súlylökés
1. Zsédely Zsófia

Használjuk ki az őszi természet kínálatát!

Nincs még egy olyan évszak, amikor ilyen gyönyörű színek vannak a természetben, mint
most. Csodálatos díszt, csendéletet készíthetünk az őszi erdő arany,
vörös terméseiből, leveleiből.
Az őszi dekoráció alapja lehet egy hatalmas tál, dísztök félbevágva a
belseje kivájva, de narancsos ládába is gyűjthetjük a terméseket, őszi
leveleket. Ha a tálba apró mécseseket helyezünk, este különösen jólesik
az apró fényekben gyönyörködni.
Az átfúrt dísztököt nagyobb szögek, és a lyukakon átfűzött spárga
segítségével tudjuk díszítésre alkalmassá tenni. A termés-girland a kert
és az erdő kínálatából áll össze.

Szénássyné Téglás Anikó
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Aranyköpések

- Mi a tömeg?
- A tömeg a lehetetlenség mértéke...
- Mekkora sebességgel halad a fény?
- Azt nem tudom, de azt érzem, hogy minden
reggel túl korán ér ide.

- A százéves háború sokáig tartott.

- A janicsárok fölmentek Budára, ott
elszaporodtak, és elfoglalták a várat.

- Mi a tájfun?
- A tájfun kínai küzdősport, rokona a kung-fun..

- A tengerben emlős állatok is élnek,
például...eszkimók.

- Mondj egy ikes igét!
- Ladik

- II. József halála után rendeleteinek
nagy részét visszavonta.

- Mi a költői kép?
- A költő által készített festmény...

- Az ókori Rómában holdíves
vízvezetékrendszert építettek.

- Mit jelent a ph?
- A ph, a pecsét helyét jelenti

- A fáraót a piramisokban
begipszelték.

- Tanító néni, a hatos lement az udvarra!
- Miféle hatos?
- Ha én vagyok a hetes, akkor a párom a hatos!

- A háromszög belső szöge a
háromszögön kívül esik.

- Mit jelent ez a szó: líra?
- Pénzt

- A reformkorban a rabszolgák
felszabadításáért harcoltak.

- Hogy hívjuk másképpen az élet burkát?
- Az élet burka a biblioszféra.

- A szomszédban a kiegyezéssel az
Osztrák-Magyar Monarchia lett a
hivatalos nyelv.

- Sorold föl a Föld gömbhéjait!
- Külső köpeny, belső köpeny, esőköpeny..

IV. Béla várromokat épített.

- Melyik tantárgyat szereted a legjobban?
- A szünetet.

Radnóti Miklós német építőtáborban
halt meg.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt: szülőt és
gyereket a Bezerédj-kastély nagypincéjébe 2007.
november 28-án, szerdán 17 órára adventi
készülődésre. Török Zita virágkötő mester
segítségével adventi koszorút készítünk. A
helyszínen minden rendelkezésre áll a dísz

készítéséhez, csak gyertyát kell hozni.



CSENGETÉS

16

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

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


