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Őszbúcsúztató – télköszöntő műsor
Karácsony a nagyvilágban és nálunk

Kodály-emlékműsor
A dzsungel könyve

Fehér Miki emléktorna

Oross Balázs 1.b

Juhász Gyula -

KARÁCSONY FELÉ

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

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

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

Nagy sikere volt a napközisek Őszbúcsúztató – télköszöntő műsorának. A gyerekek és a tanító nénik
nagy izgalommal készültek a műsorra, amelyre sok szülő is eljött. Nagy örömünkre óvodások is voltak
a nézők között. Táncoltunk, szavaltunk, énekeltünk, csupa vidám dolgot műveltünk. A műsor után az
adventi vásáron a tanító nénik által készített ajándékokat vehettük meg.
-Nagyon ügyesek voltatok! – mondta édesanyám. Hatalmas tapsot kaptunk és boldogan mentünk haza.

Nagy Péter 3.a

Márpedig boszorkák vannak!
Luca napi jóslatok

Ki ne hallott volna még a boszorkákról. Nem kell messzire menni, hiszen a
középkorban annyira komolyan vették a boszorkány-kérdést, hogy inkvizíció
előtt tárgyalták sorsukat. Sokszor elég volt, hacsak nem tetszett a járása, nem volt
szimpatikus, vagy csúnyán köszönt a piacon. Ma már a törvény sem bünteti a
boszorkányságot. Pedig boszorkák voltak, vannak, lesznek, ez ellen tenni nem
lehet! Magyarországon régi hagyományai vannak, különösen ilyenkor, december
13-án, Luca napján. Népszokások hada bizonyítja, hogy az emberek mindig
keresték őket. Erre való a Luca széke. A széknek szabályos ötszög köré írt, öt egyenlő szárú
háromszögből formált csillag volt az alakja. Készítője, Luca napjától kezdve mindennap faragott rajta
egy kicsit, de csak karácsony estéjére készülhetett el vele. A hagyomány szerint többnyire kilencféle
fából állították össze. Kökény-, boróka -, körte-, rózsa-, akác-, jegenyefenyő-, som- és cserjefából.
Tulajdonosa felismerhette a falu boszorkányát, ha a széket magával vitte karácsonykor az éjféli
misére, ott ráállt. Miután az illető szerencsésen hazaért, a Luca székét el kellett égetni. Luca napi
szokás volt az is, hogy egy cserépbe búzát vetettek, amit a karácsonyfa alá tettek, mint az élet jelképét.
Luca napjától figyelték az időjárást is. Az igazi boszorkányság azonban jóslás volt. Luca napja az
asszonyok napja is volt. Ma már kihalásban vannak ezek a szokások.

Smercsek Enikő 6.b

Luca, luca, kitykoty,
Sok csibe, lúd keljen,

Aludttejes köcsög
Száradjon a kerten,

Vetés, virág megeredjen,
Luca, luca, kitykoty.

Luca, luca, kitykoty,
Vizük borrá váljon,

Hosszú kolbász, hurka
Lógjon a padláson,

Házuk népe bajt ne lásson,
Luca, luca, kitykoty.

Szeredi Vivien 1.bSuller Zoltán 1.b Pados Adrián 1.b
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Anglia: A gyerekek még időben levelet írnak a
Mikinek, amit bedobnak a kandallóba, hogy az
a keményen át az Északi-sarkvidékre repüljön.
Karácsonyi különlegesség a mazsolás puding,
amelybe kis ajándékot is szoktak rejteni,
megtalálójának állítólag szerencséje lesz.
Írország: A gyerekek zsákot raknak ki a
Mikulásnak, hogy abba tegye az ajándékokat.
Azért, hogy az öreg úr se maradjon éhes, az
asztalon rétest és egy üveg sört hagynak a
számára.
Ausztrália: Mikulás szánját 8 fehér kenguru
húzza. A karácsonyi vacsorát a szabadban
fogyasztják, majd lemennek a tengerpartra,
vagy krikettet játszanak.
Ausztria: A Mikulás, Heiliger Nikolaus
december 6-án ajándékozza a jó gyerekeket
édességgel, dióval és almával. December 24-én
pedig a gyereknek Jézus hoz ajándékot és
karácsonyfát. A gyerekek izgatottan várják,
hogy megszólaljon a csengettyű. Csak ezután
léphetnek a gyertyákkal, díszekkel és

édességekkel feldíszített karácsonyfát rejtő
szobába.
Németország: A németek karácsonykor
nagyon feldíszítik a házat. Az ablakokba,
fakeretre erősített színes gyertyaégőket vagy
színes képeket szerelnek, amelyek nagyon
szépen mutatnak a téli éjszakában. A lakások
többségében megtalálható a Betlehem is. A
gyerekek a karácsonyi ajándéklistát rajzokkal
díszítik, és éjszakára az ablakpárkányra
helyezik. Tetejére cukornehezéket tesznek,
hogy a Mikulás biztosan megtalálja.
Olaszország: Karácsony másnapjának estéjén
a gyermeket meglátogatja a Strega Buffana
nevű jó boszorkány. Söprűjén közlekedik
Olaszország szerte, és a jóknak finomságot, a
rosszaknak pedig szenet visz.
Ukrajna: A gyerekeknek az ajándékot a
Jégapó három vénszarvas húzta szánon viszi.
Vele van a Hópehely leány is, aki ezüstkék,
szőrmedíszítéses ruhát, fején pedig korona
formájú hópelyhet visel.

Madár Zsanett 6.b

Karácsonyfa történelem
Luther Márton fenyőfája

Ma már el sem tudnánk képzelni a karácsony estét karácsonyfa nélkül. Talán ez
a legszebb és a leglátványosabb ünnepi szokás. A magyar népi
hagyományokban a karácsonyi életfa vagy termőág tekinthető a karácsonyfa
elődjének. A karácsonyfa bibliai eredetű. A hagyomány szerint Luther Márton
állított először karácsonyfát gyerekeinek. Jézus születésének tiszteletére
állította, és számtalan kis gyertyát gyújtott rajta. Az első híradás arról, hogy

fenyőfákat díszítenek fel karácsonykor, az 1606-os esztendőből származik. A XIX. században kezdtek
gyertyával és díszekkel megrakott fenyőfákat állítani a lakószobába. Ahogy ez ma is szokás: ágai közé
aranyos és ezüstös diót, sok finomságot akasztunk. A fákat újévig, vagy vízkeresztig (január 6.) tartjuk
meg.

Smercsek Enikő 6.b

Mezei Zsófia 1.a
Sebestyén Kristóf 1.b
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Adventi koszorú készítés

Az advent, a karácsonyvárás az év egyik legmeghittebb
időszaka. Ennek jelképe az ádventi koszorú. A Bezerédj-
kastély nagypincéjében szülők és gyermekek szép számmal
vettek részt Török Zita virágkötő mester segítségével ebben
az alkotó tevékenységben. Rövid ismertetőt hallhattak a
koszorúkészítés hagyományáról. Szorgos kezek munkája
eredményeképpen szebbnél szebb koszorúk készültek, hogy
emeljék az ünnep hangulatát.

A Mikulásnak mindenki örült

Iskolánk diákönkormányzata minden évben meghívja a Mikulást. Így tettünk
most is. A felső tagozatosok apró meglepetés készítésével segítettek be a
Télapónak, hogy a „piciknek”, vagyis az alsó tagozatosoknak örömet
szerezzenek, hiszen ők várják legjobban a Nagyszakállút. December 6-án
reggel a Diáktanács tagjai, illetve minden felsős osztály két képviselője
ellátogatott a testvérosztályához. Mi, 8.b-sek, a 4.b osztályt leptük meg. Az
ajándék diót, szaloncukrot és kicsi Mikulás csokit tartalmazott saját készítésű
csomagban. Néhány osztály még krampuszokkal is kedveskedett a
gyerekeknek. Cserébe énekeltek nekünk aranyos Mikulás-dalokat. A felsős
osztályokat egy-egy szaloncukorral és az órákból néhány perc elcsenésével
lepte meg a Mikulás. Nálunk is nagy sikert aratott a „Piros kabátos” a
krampuszával együtt. Jó, hogy vannak ilyen napok is az iskolában, hiszen
mindenkinek örömet szereztünk, és szeretnénk, ha ezt a hagyományt nem hagynák feledésbe merülni a
következő években sem. Molnár Patrícia 8.b

A fizika-napja

A fizika napjára november 30-án ment el a 7. évfolyam. A Krúdy Gyula Gimnáziumban tekintettük
meg a kísérleteket. Csaknem 70 helyszínen ismerkedhettünk meg a víz funkcióival, hatásaival,
kísérletek bemutatásával. Ezeket mi is kipróbálhattuk. Láthattuk Torricelli kísérletét, egy létrás tűzoltó
közreműködésével, ahol megmérték a légnyomást. Volt vizes rakéta, vízi buzogány és búvárharang,
folyékony nitrogénes kísérlet. Be lehetett öltözni búvárnak, tűzoltónak, vagy hajós kapitánynak.
Végignézhettük a Cola-szökőkutat, és játszhattunk Legyen Ön is milliomost! Lehetett regisztrálni és
aki megoldotta a feladatokat, az a végén oklevelet kapott. A fizika napja kalandos, tudományos
felfedező túrát jelentett kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Józsa Dorina és Kovács Nóra 7.a

Kiss Gergő 1.a

A Baba-
mama klub-
ban is járt a
Mikulás
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Budepesten jártunk

Október 29-én, az őszi szünet első napján
kirándulni voltunk. Vonattal mentünk Budapestre.
Nagy Emilné Marika néninek köszönhetjük, hogy
ezen a napon nemcsak a Titanic-kiállítást, de a
Parlamentet is megnézhettük. Ezúton is köszönjük
dr. Medgyasszay László képviselő úrnak, hogy
segítségével ehhez a kiránduláshoz kapcsolva
bemehettünk az Országházba is. Osztályfőnöki
órán sok képet találtunk az interneten, mégis nagy
hatást gyakorolt ránk, amikor a főlépcsőn végig
mehettünk.
Megálltunk a királyi jelvényeknél, és
bepillanthattunk az ülésterembe. Sajnáltuk, hogy
csak kevés időt tölthettünk ebben a csodálatos
épületben.
Az Országháztól gyalog mentünk a Millenáris-
parkba, a Titanic kiállítást megnézni.
A kiállításra belépve minden látogató, egy White
Star Line beszállókártyát kapott, melyen egy
Titanic utas neve és igaz története látható. A
Titanic kiállításán több száz tárgyi lelet látható,
melyeket a Titanic végső pihenőhelyéről, az
Észak-Atlanti-óceán aljáról, 3800 méter mélyről
hoztak fel. A Titanic történetét már számtalanszor
mesélték újra meg újra, de még soha nem olyan
eredetien, szenvedélyesen és szívbemarkolóan,
mint ahogy ezt ez a kiállítás teszi. A hajóroncs
kiválogatott és felszínre hozott darabjait
művészien tartósították. Ezek a korszakot idéző
tárgyak többet jelentenek minden szónál, hűen
mutatják be a hajót és azokat az embereket, akik a
történelem legnagyobb hajókatasztrófája során
beírták nevüket a történelembe.
A látogató először az 1900-as évekbe, a híres
neves Harland & Wolf hajógyárba érkezik. Itt
mesélik el a Titanic elkészítésének minden
mozzanatát, a tervezéstől a szerkezet
kivitelezéséig. 1907-ben, egy júliusi vacsorán J.
Bruce Ismay a White Star Line ügyvezető
igazgatója és Lord James Pirrie a Harland & Wolf
hajógyár elnöke vetették fel először két pazar hajó
építésének gondolatát. Ez a két hajó lett az
Olympic és a Titanic.

A Titanic első útjára készül.
Utazóládák, bőröndök, faládák, postazsákok
várnak a kikötőben bepakolásukra. Először itt
találkozunk a Titanic legénységével és
utasaival. A Titanic felhúzza horgonyát és
1912. április 10-én elhagyja Southhampton-t.
Franciaországi és ír megállói után nyugatra
veszi az irányt, hogy az Észak-Atlanti-óceánt
átszelve elérje New Yorkot. Az első osztályú
kabin és utasai: Itt találkozhatunk a Titanic
utasaival és legénységével, akik megosztják
velünk személyes történetüket és amerikai
útjuk célját. Itt látható a teljesen felújított első
osztályú kabin. A kiállított tárgyak: pénz,
kristály, és számos személyes tárgy. A Titanic
több volt, mint acél és gőz. Az első osztályon
utazó milliomosoktól a harmadosztályon utazó
bevándorlókig, az utasok tanúbizonyságot
tettek hihetetlen bátorságukról,
önfeláldozásukról és hősiességükről.
A Titanic, ahogyan a legtöbben látták: Itt a
harmadosztály mutatkozik be. Ahogy
végigmegyünk a hosszú folyosón,
megtekinthetjük a harmadosztályú kabint, és
érezhetjük a Titanic gőzkazánjainak
dübörgését is. A harmadosztályon utazó
bevándorlókat a White Star Line azzal
csábította a Titanic fedélzetére, hogy ígéretük
szerint "a régi és az új életük közötti időt a
lehető legkellemesebben tudják majd
eltölteni".

A Titanic hídján átsétálva a látogató
megnézheti a gépet, mellyel a parancsnok jelt
adott a gépháznak, valamint megcsodálhatjuk a
Titanic iránytűjét is. "Jéghegy előttünk"
mondta Fredrick Fleet őrszem 1912. április 14-
én este 11: 40-kor. A hajóhídon Murdock első
tiszt parancsot adott a kormány elfordítására,
"Gyorsan jobbra kormányozz!" A Titanic
orrával ugyan elkerülte az ütközést, de alul, a
vízvonal alatt végzetesen megsérült.
A jéghegy: A látogató megnézheti a valódi
jégből készült jéghegyet, melyet meg is
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érinthet. Azon az estén, amikor a hajó
elsüllyedt, az Észak-Atlanti-óceán

vize hidegebb volt, mint a jéghegy. A kiállítás
ezen részén megnézhetjük a Titanic távíróját és a
távcsöveket is.
Emlékezés: Itt olvashatjuk el a 2200 utas nevét,
azokét, akik elvesztek, és azokét is, akik
megmenekültek. A látogató az emlékfalon
megtalálhatja a saját beszállókártyáján lévő
személy nevét is.

Franz Pulbaum, Howard Irwin és Marian
Meanwell személyes tárgyait láthatjuk itt,
valamint az első osztályon utazó Adolphe
Sealfeld parfümös üvegcséit . A felhozott
leletek és az alapos kutatás eredményeképpen
az utasok és a legénység számos tagjának
személyes története derült ki. Ezekből jó pár
olvasható az Emlékfalon is.
Expedicíó: Itt találhatunk információkat a
Titanic roncsainak felderítésről, felhozataláról
és a leletek tartósításáról.

7. a osztályosok

Ugyan ki tudná összefoglalni, mi mindenről szól a farkasok
közt nevelkedett Maugli, az emberek ketrecéből szabadult
Bagira, a törvényt bölcsen oktató Balu, a titokzatos Ká, a
bosszúra és embervérre szomjas Sír Kán története?
Szól: a születésről és a halálról, a befogadásról és a
kitaszításról, a csapatról és a magányról, a gyerekkor és a
kamaszkor varázslatos időszakáról – vagyis mindarról, ami egy
„kölyökkel” megeshet, akár farkasok, akár emberek között
nevelkedik. Ennek a csodálatos történetnek lehet részese
osztálytársunk, Kelemen Bettina, a „DANCE 4YUE” Modern
Táncművészeti Egyesület növendékeként.

Szeptemberben és októberben csak azt vettük észre, hogy Bettina délelőttönként el-eltűnik közülünk.
A színházba vitte édesanyja, A dzsungel könyve próbáira. A dolgunk csak az volt, hogy összegyűjtsük
Bettinának a sok leckét, amiről a próbák miatt lemaradt. Ő mindig igyekezett a legrövidebb időn belül
pótolni lemaradásait. Elérkezett november kilencedike, amikortól Bettina nem hiányzott többet a
tanításról, mert elkezdődtek az előadások.
Izgatottan vártuk, hogy mi mikor láthatjuk őt a
színpadon. Tormáné Zsuzsa néni és Jakabné
Márti néni segített nekünk, hogy legyen
jegyünk az előadásra, Simon Márti néni pedig
elkísért bennünket. Nagy élmény volt, hogy
osztálytársunkat láthattuk. Izgatottan kerestük
őt, vajon megismerjük a jelmez takarásában
is? Örültünk, amikor kedves arcára
ráismertünk. Most már tudjuk, hogy miért
kellett eljárnia olyan sok próbára, és el tudjuk
képzelni, hogy mekkora élmény lehet számára,
hogy részt vehet az előadásokon, mikor
nekünk is hatalmas élményt jelentett, hogy láthattuk. Szívesen megnéznénk többször is. Gratulálunk
Bettinának, hogy beválasztották az egyik kis farkas szerepére. Sok sikert kívánunk neki!

Lakó Anna 7.b

A táncvilágbajnokság
ifjúsági kategóriájában

Bettina
6. helyezést ért el
csapatával együtt.

Gratulálunk e rangos
eredményhez.
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ÓVODAI HÍREK
Az óvodában és a családokban is élményekben leggazdagabb és legszebb hónap, a december.
Karácsony hava rengeteg izgalmat, élményt tartogat a gyerekek számára, hisz a mindennapok a Mikulás és a
karácsonyvárás jegyében zajlanak.
Minden csoport készít adventi koszorút, feldíszíti a folyosóját, csoportszobákat. Az ünnepi hangulat elkezdődik
az első gyertyagyújtással, ilyenkor karácsonyi dalokat énekelünk, és beszélgetünk a gyertyák jelentéséről, az
ünnepről.

A Hóvirág csoport óvodásai sok szép rajzot készítettek a Mikulásnak,
amelyet el is küldtek neki. Jutalmul meghívást kaptak a Győri Nemzeti
Színházba a Mikulás ünnepségre. Hintóval érkezett hozzánk a Mikulás.
Minden udvaron végiggördült, és
átadta az ajándékokat. Sok-sok
verssel, énekkel köszöntöttük Őt, és
köszöntük meg az ajándékokat. Ezt
követően a kastélyban az óvó nénik
bábműsorral kedveskedtek
óvodásainknak. A vidám színvonalas

előadást a gyerekek sok-sok tapssal viszonozták. Gratulálunk és köszönjük
kedves óvó nénik, hogy minden évben elkápráztattok bennünket kedves
előadásotokkal. A karácsonyváráshoz már szinte hozzátartozik, hogy
ellátogatnak óvodásaink a győri karácsonyi vásárba, ahol megnézik a feldíszített várost, a Betlehemet, és a
karácsonyi vásár forgatagát. Az ünnepi város látványa,a finom illatok elvarázsolják gyermekeinket. A Mikulás

hintójára és a rénszarvasok hatása is felültünk. Az óriási hóember
pocakját pedig megsimogattuk. A nyuszi csoportosok meghívást kaptak
a Kölyök Parkba, ahol egy mozgalmas, vidám délelőttöt töltöttek el. A
Szent János bogár csoport ezt a
kirándulást összekötötte
városnézéssel, megtekintették a
városházát belülről, a
Káptalandomb környékét, a
Bazilikát, és a Széchenyi téri
Patika Múzeumot is. December
13-án hagyományőrző lucázást

tartottunk minden épületben. Beöltöztünk „Luca ruhába” /a lányok/ a fiúk
kucsmába, mellénybe, tarisznya a vállukon – és Luca napi jókívánságokkal
köszöntötték a „ház népét”. Minden csoportba készítettünk mézeskalácsot
(közösen gyúrtuk, szaggattuk) megbeszéltük, hogy miből készül, a hozzávalókat együtt állítottuk össze.
Matematikai fogalmakat gyakoroltunk: rész-egész viszonya, arányok. A szegfűszeg-, fahéj illata karácsonyi
hangulatot varázsolt a csoportszobába. Közben énekeltünk, karácsonyi rigmusokat mondtunk. Az elkészült

mézest aztán meg is kóstoltuk. Az Alma csoportban a szülőkkel együtt
díszítették a mézeskalácsot az Alma-délutánon. Már hagyomány minden
épületben a „Karácsonyi-asztal” bemutatása, amely a régi idők
karácsonyát idézi fel. Mindig más csoport készül ezzel az előadással, és
meghívja a többi csoportot vendégségbe. A december hónap csúcspontja
a karácsony amikor megjön a Jézuska. Sok-sok ajándék került a
karácsonyfa alá. Köszönjük a szülőknek az anyagi támogatást! (Márton-
nap, papírgyűjtés, 1 %-os felajánlás) A Lepke csoportban a karácsonyi
hangulatot Macherné Bedőcs Rita tanárnő hegedűjátéka tette még
meghittebbé, ünnepélyesebbé. A csoportkarácsonyt a szülőkkel való

együtt ünnepléssel zártuk (pásztorjáték, karácsonyi műsor). A nyuszi csoportosok a Horgas úti Idősek otthonába
is elvitték a karácsonyi hangulatot –megajándékozva kis műsorukkal az idős néniket és bácsikat. December
hónapban a Hóvirág csoportos Kiss Borbála és Kiss Benedek a Kovács Margit ÁMK által meghirdetett
rajzpályázaton dicsérő oklevélben részesült. Gratulálunk nekik!
Így készültünk, ünnepeltünk az adventban. Élményekben, eseményekben gazdag volt ez a hónap. Békés
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok minden kedves olvasónknak!

Boda Gáborné
óvoda pedagógus

KARÁCSONY HAVA
„Béke szálljon minden házra
kis családra, nagy családra.
Karácsonyfa fenyő ága hintsél
békét a világra.”
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Villám macska gyorsan fut
El is érte a kaput,
A kutya meg utána,
Alig ér a nyomába!
Edelényi Flóra 2.a

Egér van a szobában
Cirmi fut utána

az egér csak azt mondja:
cini cini muzsika.

Lázár Lili 2.a

Cirmi ül a háztetőn onnan néz le fentről mikor fut egy egérke
oda lenn a földön. Most futott egy egérke oda lenn a földön s
Cirmi gyorsan utána el is kapja rögtön. Az egérke csak azt
mondja jajj, jajj, jajj, jajj mi lesz most s Cirmi dehogy hallgat
rá be is kapja rögtön.

Juhász Réka 2.a

Az ellopott láma
Az alsó tagozat nagy része 2007. november 7-
én felkerekedett és ellátogatott Győrbe, a
Petőfi Sándor Művelődési Házba. Az Ellopott
láma című zenés mesejátékot néztük meg. Az
előadás nagyon vicces, fordulatos és izgalmas
volt. Hallottunk pánsípot, dobot, gitárt és
szájharmonikát is. A történet arról szólt, hogy
a pásztornak ellopták a lámáját. Sok nehézség
után sikerült visszaszereznie.
Máskor is elmennénk ilyen előadásra.

Molnár Vanessza, Győri Katalin 4.b

Az első osztályosok a Csipkerózsika című
mesejátékot látták a színházban.

A Radnóti-hét alkalmával a
Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános

Művelődési Központ
7. osztályos tanulói

az intézmény koszorúját helyezték el
Gagóczi Erzsébet Kossuth-díjas írónő sírján.
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Énekelhettünk a Republic együttes koncertjén
Nagy örömmel fogadtuk a lehe-
tőséget, hogy együtt énekelhetünk élő
koncerten a Republic együttessel.
November 30-án az egyetemi
csarnokban léptek fel. Izgalmas volt
az odaérkezésünk, ugyanis akkora
volt a forgalom Győr belvárosában,
hogy álltak az autók a zöld lámpánál
az egész Szent István úton.
Szerencsére találtunk egy hátsó utat,

ahonnan meg tudtuk közelíteni az egyetemet. Mire a csarnokba bejutottunk, már minden ülőhely
foglalt volt. Bár amilyen lázban voltunk, lehet, hogy úgy sem ültünk volna le. A koncerten végig
nagyon jól éreztük magunkat, de az este csúcspontja az volt számunkra, hogy a koncert végén
gyertyával a kezünkben énekelhettünk a fiúkkal.

énekkarosok

Rövid Sztárhírek:
-Megjelent Britney Spears
Blackout című új cd-je.
Vajon sikerül-e visszatérnie a
popvilágba a botrányok után?
-Ha valaki szereti a
lassú,érzelmes
zeneszámokat,mindenképpen
hallgassa meg Alicia Keys No
One című számát.

-Robbie Williams azt
tervezi,hogy a következő
zenei albumának egy
részét Egyiptom ősi
piramisainak egyikében
rögzíti.

Pryma Orsy és Molnár Patty 8.B.

Léb Eszter 1.a

Füredi Virág 1.a

Szalay Anna 1.a
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Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójáról emlékeztek meg
december 12-én a Bezeredj-kastély pincéjében a felső tagozatosok.
A műsort Hévizi Galyó Orchídea tanárnő és Fülöp Ferenc tanár úr
zongorista és kürtös tanítványai - Karakai Orsolya 5.a, Reddin
Viktória 5.a, Vályi Gergely – nyitották meg. Az ötödik-hatodikosok
népdalokat énekeltek, Fehér Anna Fruzsina 6.b furulyázott,
Kelemen Attila 5.b és Tóth Tamás 5.a botos táncot adott elő. Az
iskola énekkara és felnőtt kórusa népdalcsokrot és karácsi dalokat
énekelt. A műsort az iskola színjátszósainak betlehemes játéka
zárta.

Szeretnénk Benneteket versenyre hívni! Tudjátok, iskolánk általános művelődési központ, amely
fantasztikus lehetőségeket kínál ahhoz, hogy sokoldalúan művelt emberek legyetek. A Bezerédj-

kastélyban rengeteg olyan program, előadás van, amely kitűnő
szórakozást kínál pl.: Miénk a világ (földrajzi-) és helytörténeti
előadássorozat, irodalmi, zenei rendezvények és szakkörök. Ha
eljöttök ezekre, pecsétet kaptok a rendezvénylátogató füzetbe,
amelyért ötöst lehet szerezni.
Szeretnénk, ha kialakulna egy érdeklődő kör, és minél többször
látnánk Benneteket a kastélyban is. A legaktívabbakat év végén
jutalmazzuk.
Örömmel látjuk, hogy sokan járnak a könyvtárba, őket is
figyelemmel kísérjük.

Sulyok Attiláné tanárnő
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IV. Fehér Miki emléktorna

December 8-án rendezték meg a Szabadhegyi
Közoktatási Központban a IV. Fehér Miki
emléktornát. Iskolánk diákjai már évek óta
résztvevői e rangos versenynek. A megye
területéről érkezett 8 csapat labdarúgói
versengtek a trófeáért. A kezdeti „botladozás”
után a Petőfisek nagyszerű teljesítménnyel,
büszkén állhattak fel a dobogó legfelső
fokára.A torna történetében először fordult elő,
hogy a tavalyi győztes – vagyis mi – meg tudta
védeni az első helyét. A fiatal, de ügyes,
szorgalmas fiúkból álló csapatot Havas Máté
edzette a tanév kezdetén, tőle Csiszár Piedl
Máté vette át az edzői feladatokat. Az ő
vezetésével érték el a Petőfi ÁMK tanulói ezt a
csodálatos eredményt. De ne feledkezzünk
meg a szülők, nagyszülők lelkes támogatásáról
sem. Köszönjük!

IV. Fehér Miki emléktorna győztes csapatának tagjai:
Zimonyi Dániel – csapatkapitány, a torna

gólkirálya
Meskó Patrik – kapus, a Nyúl elleni büntetőpárbaj

hőse
Kóródi Szilárd – a csapat legjobb játékosa Klauz Dániel – védőmunkája kiemelkedő volt
Lázár Dominik – a csapat meglepetésembere volt Fehér Ádám – megbízható tagja volt a védelemnek
Markó Patrik – jó teljesítményt nyújtott Croméj Gergő - jó teljesítményt nyújtott
Nagy Csaba Krisztián - jó teljesítményt nyújtott Szeredi Tamás - jó teljesítményt nyújtott
Nagy István - jó teljesítményt nyújtott
Szép volt fiúk! Csak így tovább!

Angol fordítási városi
verseny

Kuti Ákos 8.a, 8.
Simon Lászlóné

Megyei angol verseny Kuti Ákos 8.a
Molnár Patrícia 8.b
Sass Lilla 8.b

9.
12.
13.

Simon Lászlóné

Makett készítési verseny Smercsek Enikő, Ikker
Tamás, Szántó Gábor 6.b

1. Süveges Jusztínia

Megyei Könyvtár által
hirdetett városi rajzverseny

Varga Szabolcs 4.
Varga Brigitta 4.
Oberlander Kamilla 4.

2.
díjazott
díjazott

Lappints Csaba
Lázárné Verebes
Ilona

Kovács Margit művészete,
regionális verseny

Venesz Márk 4.
Mészáros Márk 4.
Fekete Boróka 4.

1.
1.
2.

Lázárné Verebes
Ilona

Maróth Rezső megyei
matematika versenyre
jutottak

Kosztyán Csilla 5.b
Kelemn Attila 5.b
Pénzes Martin 5.a
Timár Norbert 6.b

Wernerné Pőheim
Judit
Jakab Lászlóné
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