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Ismét nálunk a kupa! 
Sokszínő ovisélet 
Mátyás évforduló 

Fürödni jó 
Kullancsveszély 

Hahota 
Versenyeredmények 

Ballagóink 

Vakáció van ma... 

Vakáció van! Ez aztán a minden, 
Szünidı van! Suli, pedig nincsen. 
Eldobjuk a táskát, tollat, 
Strandolni fogunk, nagyokat. 
 
Felírtuk: ió, ció, áció, káció, 
Hurrá! Végre! Itt a vakáció! 
Eldobtuk a táskát, tollat, 
Kirándulni fogunk, sokat. 
 
Az iskolában megtanultuk, amit kell, 
Most már vígan búcsúzunk - el. 
Két hónapra elválik a sok-sok barát, 
Mindenki másutt tölti a boldog nya-
rát. 
 
Kirándulunk erre-arra, 
Hisz két hónapra, bezárul az iskola. 
Azért gondolunk a barátokra, 
S a kedves, szeretett tanárokra. 
 
Minden gyerek másutt, másként 
tölti a nyarát, 
De - Nem felejtik egymást, s az is-
kolát. 
Reméljük, hogy balesetmentes lesz 
e nyár, 

Smercsek Enikı 6.b 
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A kupa ismét a mienk 
 
2008. április 24-én „Az én újságom” díjátadó ünnepsé-
gen vettem részt. Az egész szerkesztıség nagy izgalommal várta 
munkánk eredményét. A tavalyi évben is mi nyertük el a kupát, mi-
vel azonban vándorserlegrıl van szó, vissza kellett vinni. Remény-
kedtünk, hogy az idén visszahozzuk az iskolának. Mielıtt a díjakat 
kiosztották volna, a zsőri egyik tagja véleményezte az újságot. 
Ahogy hallgattam a beszédet, sok dicsérı szót hallottam. A vélemé-
nyek után minden iskolának egy szerkesztıje bemutatta röviden az 
újság történetét, hogyan készítik el, mikor jelenik meg. Majd a vár-
va várt pillanat következett. Elsıként emléklapokat osztottak ki 
azoknak az iskoláknak, akik nem szerepeltek az elsı három nyertes 

között. A mi iskolánknak nem hangzott el a neve. Ekkor már csak abban reménykedtem, 
hogy a kupa a miénk. Az elsı helyezettel kezdték, majd a második, és a harmadik helyet hir-
dették ki. „És a kupát a Csengetés címő újság nyerte.” – 
hangzott el a teremben. Nagyon örültem, hogy a KUPA 
ISMÉT A PETİFI ISKOLÁÉ. Nagy örömömre szol-
gált, hogy a kupát átvehettem. A serleg mellé egy diktafont 
és egy oklevelet is kaptunk. Nagy örömmel és büszkeség-
gel tértem haza. Mindez megmutatja egy éves munkánk 
gyümölcsét. Mivel kétszer elnyertük  kupát, már csak jövı-
re kellene ugyanígy dolgoznunk, hogy véglegesen az isko-
láé legyen a kupa. Smercsek Enikı 6.b 

Kitüntetést kaptak 
Intézményünk dolgozói közül a gyıri önkormányzat Kissné Zita óvó néninek és Süveges 
Jusztínia tanár néninek a fıtanácsosi, Papp Károlyné Berni néninek (aki a gazdasági iro-

dában dolgozik) a fımunkatársi kitüntetést adta. Büszkék vagyunk rájuk. 
Jó egészséget és sok sikert kívánunk további munkájukhoz! 

Országos elismerés 
Tormáné Bedı Zsuzsa tanár néni a diáksportért végzett 
kimagasló munkájáért országos kitőntetést kapott. 
Gratulálunk, sok sikert, jó egészséget kívánunk további munkájá-
hoz. 
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Itt van a jó idı, a szép tavasz! Sok-sok  
program színesítette az óvodai életün-
ket. Már hagyomány, hogy tavasszal 
ellátogatunk a Vízmőhöz. Megnéztük 
az óriási tartalék víztárolót, bepillantást 
nyertünk, hogy hogyan vizsgálják a 
vízminıséget. Beültünk az óriási trak-
torba, és még a markolót is beindították 
a bácsik. A Bezerédy-kastélyban meg-
tekintettük az ásványkiállítást. A érde-
kes színő és formájú természeti képzıdmények elvarázsolták a gyerekeket. 
A Gyermekek Házában idén is megren-

dezésre került a Csiga-Biga versmondó verseny. Az Alma cso-
portból Faragó Bálint vett részt. 
A rajzpályázatokon is folyama-
tosan szerepeltek óvodásaink 
munkáikkal. Április elején a 
Petıfi S. ÁMK Petıfi-futást 
rendezett, immár hagyományos 
módon. Az óvodás korcsoport-
ból a nagyok futottak. Minden 
csoport szerzett érmet egyéniben, illetve csapatversenyben. Április 
17-én rendezték meg a Magvassy Sportcsarnokban az Ovi Olimpi-

át, és a ménfıcsanaki óvoda ismét megnyerte. A lelkes szülıi és óvónıi szurkolócsapat trombitával, 
énekkel buzdította a gyerekeket, nem hiába. Gratulálunk a felkészítı óvó néninek, Nemes Lajosné 
Emi néninek, és az ügyes kisgyerekeknek. A hónap végén ismét papírgyőjtést rendeztünk. A szülık 
lelkesedésének és segítségének köszönhetıen szép bevételhez jutottak a csoportok, amelyet aztán a 
gyermeknapi sétavonatozásra fordítottunk. A hagyományırzı munkaközösség helyi rajzpályázatot 
hirdetett meg a Föld Napja alkalmával. Sok szép pályamunka érke-

zett mind a három korcsoport-
ból. A gyönyörő alkotásokból a 
tornateremben csodálatos kiállí-
tást varázsolt Kissné Zita óvó 
néni. A hónap végén köszöntöt-
tük az édesanyákat. Volt, aki 
ünnepséget szervezett, volt aki 
verset és virágot küldött haza az 
anyukáknak - bevonva az apuká-
kat is. Az Alma csoportosok Alma-délután keretében ünnepeltek. 

Az óvodánkban kétszer is megtartottuk a gyermeknapot. Áprilisban légvár és arcfestés színesítette a 
gyerekek életét, május végén pedig sétavonatozáson vettünk részt. Kisvonattal végig utaztunk 

Ménfıcsanakon, és felfedeztük 
az ismerıs épületeket, faluré-
szeket. Az utolsó bábszínházi 
látogatás is csodálatos élmény 
volt számunkra. A Vaskakas 
Bábszínház mősora, díszletei 
minden alkalommal elvarázsol-
nak bennünket. Az elıadás címe 
Gıgös Gúnár Gedeon volt. 
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Másnap a Richter teremben vol-
tunk hangversenyen, a Gyıri 
Filharmónikusok elıadásán. A 
gyerekek szájtátva hallgatták és 
nézték a mővészek zenei pro-
dukcióját. Sokan itt találkoztak 
elıször zongorával, hegedővel, 
hárfával és trombitával, egyálta-
lán a komolyzenével. A mővé-

szeti és esztétikai neveléshez ezek a zenei kirándulásaink is hozzá-
járulnak. Egy szép májusi délelıttön a tíz óvodás csoport felkere-

kedett, és ellátogattunk az állat-
kertbe. A közös élmény csodála-
tos közösségformáló erı. Egész 
úton hazafelé az ott látottakról 
beszéltek,és megvitatták, hogy 
kinek melyik állat tetszett a leg-
jobban. Minden csoportban tar-
tottunk tanévzáró szülıértekezle-
tet. Itt beszámoltunk az óvodai programokról, ismertettük a szülık-
kel, hogy mire költöttük a csoport bevételét (1%, bál, papírgyőjtés 
stb.), és megbeszéltük az óvodai évzáró programját. Az óvodai 
évzárót immáron hagyományainkhoz 
híven a kastély udvarán szerveztük. Itt 
közösen elbúcsúztak a nagycsoportosok. 
Minden csoport három perces mősort 
adott, és köszöntöttük az oviolimpiáso-
kat. A mősort az óvó nénik (a differenci-
ált munkaközösség tagjai)adták, Az álla-
tok farsangja címő zenemőre báboztak. 
A mősorok után sportrendezvényeket 
tartottunk a szülıkkel (kötélhúzás, foci, 
versenyfutás apukák hátán a gyerekek-
kel). A vidám délutánt tábortőzzel zár-
tuk, ahol közösen énekeltünk. Az óvodai 
év igazi befejezése a Holt-Marcal parti kirándulással zárult. Itt 
megfigyeltük a növény- és állatvilágot, gyönyörködtünk a termé-
szetben, a vízi világban. A 
kirándulást különbözı fel-
adatok is színesítették, amit 
az óvó nénik (hagyomány-
ırzık) találtak ki nekünk, 
és más-más helyszínen kel-
lett megoldanunk. 
Tartalmas, színes, gazdag 
életünk volt ebben az óvo-
dai évben is. Közeleg a va-
káció! Mindenkinek szép 
nyarat és jó pihenést kívá-
nok. 

Boda Gáborné 

óvodapedagógus 
Bokor Gyuláné, Mariann néni az óvoda meghatározó egyé-
nisége, Rozmaringos óvó néni nyugdíjba vonul. Ebbıl az al-
kalomból kívánunk neki jó egészséget, és szép tartalmas 
nyugdíjas éveket családja körében. 
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Mátyás-mesék 
színházlátogatás 

A 2.a és 3.a osztályos tanulók május közepén Mátyás-mesék címmel egy érdekes, jó hangulatú sza-
badtéri elıadást láttak Gyırben. A Gyıri Nemzeti Színház mővészei a gyerekeket is bevonták a já-
tékba. A közönség a mősor végén lelkes, hatalmas tapssal köszöntötte a színészeket. 

A juhász 
 
Fekszik a főben a juhász, 
Nézi a tájat, 
Vigyáz a nyájra. 
 
Kék az ég, száll a madár, 
zöld a fő, legel a nyáj. 
 
Hullámzanak a füvek. 
Béget a nyáj, 
Haza kéne menni már. 
 
A madarak sem dalolnak már, 
Hat óra körül a világ. 
 
A juhász felszáll a lovára, 
S elhajtja a nyájat a tanyára. 

Bors Máté 4.a 

Múzeumban jártunk 
A 3.a osztály áprilisban a Borsos Miklós Múzeumba látogatott. 
Zsuzsa néni csoportokba osztott bennünket. Elindultunk a vá-
rosnézı sétára. Nagyon sok épületet és szobrot láttunk útköz-
ben, amelyek igen tetszettek nekünk. Az egyik szobor egy 
lányról készült: Flóra volt a neve. Megnéztünk még sok dom-
bormővet is. A foglalkozás végén az épületeket le kellett raj-
zolni. Igen hasznos volt ez a múzeumi foglalkozás. Jövıre is 
elmegyünk. Pintér Martin 1.a 

Szalay Anna 1.a 

Sebestyén Kristóf 1.b 

Nagy Lilla 1.b 

Mészáros Márk 3.a 
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A hangverseny 
 
2008. május 19-én a Richter teremben hangversenyen voltunk. A Kolompos együttes vicces játékát 
nézhettük és hallgathattuk meg. A hangszereikkel ismerkedtünk meg: a nagybıgıvel, amely a med-
vecsalád hangját utánozta, a mélyhegedővel, aminek a hangja a kutyaugatáshoz hasonlított, a hege-
dő pedig mintha macska hangon szólt volna, a tambura pedig kisegér hanghoz volt hasonló. Pün-
kösdölıt nézhettünk meg, amelyet gyerekek játszottak el. Választottak napkirályt, holdkirályt, pün-
kösdi királyt és királyfit, pünkösdi királynıt, udvarhölgyeket, koszorúslányokat, gyalogos ezredest, 
gyalogos katonákat, lovas katonákat a közönségbıl. Májusfát is állítottak. 
Nagyon jól éreztük magunkat. 

Gyıri Kata, Bartos Viktória, Szabó Patrícia, Bolla Vivien, Takács Barbara, Molnár Vanessza 4.b 

Szépírás 
1. Sebestyén Kristóf 1.b 
2. Nagy Bence 1.a 
3. Szeredi Vivien 1.b 
 

Vers 
1. Horváth Réka 1.a 
2. Kálmán Orsolya 2.b 
3. Németh Viktória 1.b 
 
I. Wurm Fruzsina 3.a 
II. Reddin Christina 3.b 
III. Osztronkovics Fanni 3.a 
 

Mese 
1. Juhász Réka 2.a 
2. Füredi Virág 1.a 
3. Póczik Dávid 1.a 

 
I. Nagy Péter 3.a 
II. Pápai Blanka 3.a 
III. Szőcs Angelika 3.b 

Gyıri Katalin 4.b 
 

Magyar nyelv 
1. Nagy Csaba Krisztián 2.b 
2. Juhász Réka 2.a 
3. Lázár Lili 2.a 
 

Szövegértés 
1. Edelényi Flóra 2.a 
2. Szabó Veronika 2.a 
3. Zavada Ármin 2.b 
 

Matematika 
1. Zavada Ármin 2.b 
2. Nagy István 2.b 
3. Ács Koppány 2.b 
 

Hangos olvasás 
3. osztály 
I. Pápai Blanka (Varga Mária) 
II. Nagy Péter (Varga Mária) 
III. Prohászka Kornél (Kalotai 
Zsoltné) 
4. osztály 
I. Horváth Zsófia (Varga Mária) 
II. Kalamár Bianka (Varga Má-
ria) 
III. Kozalk Nikolett (Kalotai 
Zsoltné) 
 

Nyelvtan-helyesírás 
3. osztály 
I. Mózes Katalin (Varga Mária) 
II. Unger Vivien (Kalotai 
Zsoltné) 
III.Karczag Annamária (Varga 
Mária) 
4. osztály 
I. Gyıri Katalin (Kalotai 
Zsoltné) 
II. Horváth Zsófia (Varga Má-
ria) 
III.Kincses Dóra (Varga Mária) 
 

Matematika 
3. osztály 
I. Varga Bence (dr. Kustosné 
Wulcz Gabriella) 
II. Nagy Ádám (dr. Kustosné 
Wulcz Gabriella) 
III.Rum Gergı (dr. Kustosné 
Wulcz Gabriella) 
4. osztály 
I. Sisa Norbert (Hacai Józsefné) 
II. Juhász Márton (Hacai Jné) 

III.Kincses Dóra (Hacai Jné) 
 

Szövegértés verseny 
3. osztály 
I. Szálasy Réka Gárdonyi Ált. 
Isk. (Soós Ágnes) 
II. Horváth Kitti Kölcsey Ált. 
Isk. (Kissné Fazekas Gabriella) 
III.Botló Andrea nyúli Ált. Isk. 
(Verdesné) 
Különdíj: Nagy Péter Petıfi 
ÁMK (Varga Mária) 
4. osztály 
I. Kelemen Lilla Gárdonyi Ált. 
Isk. (Simon Gáborné) 
II. Sinkó Luca Gárdonyi Ált. 
Isk. (Verebélyi Veronika) 
III.Simon Bálint Szabadhegyi 
Okt. Közp. (Péterfia Mariann) 
Különdíj: Horváth Zsófia Petıfi 
ÁMK (Varga Mária) 
 
 
 

Megyei diákolimpia 
— II. korcsoportos fiúk—

labdarúgás 
A II. helyezett csapat tagjai: 
Bugovics Bence, Gyurasits 
Bence, Ikker Péter, Kaczur Pé-
ter, Korsós Martin, Nagy 
Ádám, Sisa Norbert, Török Ba-
lázs, Varga József, Zimonyi 
Szabolcs 
Felkészítı: Havas Máté 
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Immár harmadik alkalommal tartottuk 
meg a Madarak és fák napja alkalmából 
nagy sikerő versmondó versenyünket óvo-
dások és kisiskolások számára, melyet 
Nagy Emilné és Horváth Gábor könyvtá-
rosok szerveztek. Az ovisok csoportban, 
az alsósok egyénenként 37-en mérték ösz-
sze tudásukat értékes jutalmakért verseng-
ve. A fényképen a díjazottak láthatók. 
Gratulálunk! Horváth Gábor könyvtáros 

Könyvtárunk április 1-én nagy sikerrel rendezte meg idén immár 17. alkalommal a „Hegyalján innen, 
Sokorón túl” címő mesemondó versenyét. A mesemondásra vállalkozó diákok népmesékkel szóra-
koztatták egymást és a nagyszámú érdeklıdı közönséget. A vidám hangulatú rendezvényen iskolán-
kat Nagy Péter (képen) képviselte, aki kategóriájában (1-3. osztályosok) a 3. helyet is megszerezte.  

Vers-, és mesemondó verseny 

Kalotai Zsoltné, Melinda néni nyugdíjas lesz. A következı 
tanévben már nem ı tanítja a harmadik-negyedikeseket ma-
gyarból. Szigorú, következetes, szeretetteljes egyénisége na-
gyon fog hiányozni a gyerekeknek, kollégáknak. Tartalmas 
éveket, és jó egészséget kívánunk neki. 

Kalamár Bianka 4. 

Bugovics Bence 4. 

Németh Viktória 1.b 

Kovács Lilla 1.b 

Szalay Anna 1.a 

Füredi Virág 1.a 
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Kirándultunk Ausztriába 
 
2008. április 26-án, szombaton kirándulni mentünk 
Ausztriába. 800-kor indultunk a piros iskola elıl, a 
nyelvtanárainkkal együtt. Jártunk Eisenstadtban, 
Fraknóban és Badenben. Elsı állomásunk Fraknó vára 
volt. A vár egy nagy magaslaton áll. Az építményt kör-
bejártuk, és ahogy a mélybe tekintettünk, csodálatos 
kilátás tárult elénk, a parkolóban régifajta autókat lát-

tunk. Máso-
dik állomá-
sunk Eisenstadt volt. Itt az Eszterházy-kastély meg-
szemlélése után egy kápolnát látogattunk meg. Ezek 
után egy bevásárlóközpontba mentünk, ahol kedvünkre 
vásárolhattunk. Végül elérkeztünk az utolsó, csodálatos 
állomásunkra: a badeni Casino parkba. Találhattunk itt 
szökıkutat, szobrokat, sok virágot, felfedeztünk egy 
olyan részt is, ahonnan az egész várost beláttuk. Min-
denki jól érezte magát. Nekünk a Casino park tetszett a 
legjobban, és ha maradt volna még idı, szívesen marad-
tunk volna még egy kicsit. 

Kónyi Annamária, Smercsek Enikı 6.b 

Ásványkiállítás 
 
2008. áprilisában a kastélyban ásványkiállítást rendeztek. 
Rengeteg szép kızetet lehetett megtekinteni. Láthattunk 
érceket: rózsakvarcot, piritet. Azt is elmondták, hogy a 
piritet a bolondok kövének hívták. A kiállítás mellett vá-
sárt is tartottak. A kiállítás vezetıje sok érdekes kérdést 
tett fel. Aki megválaszolta, szép hegyikövet kapott. 

6.a osztályos lányok 

„Mindennap megszőnik valami, 
amiért az ember szomorkodik, 
de mindig születik valami, 
amiért érdemes élni és küzdeni.” 
 (Herakleitos) 

A felsı tagozatos tanulók mindannyian ismerik, és szeretik 
Horváth Imréné Zsuzsa nénit, aki mindenki gondját a ma-
gáénak tekintette, mindenkin segített felsıs igazgatóhelyet-
tesként. A következı tanévtıl már nem találkozunk vele nap 
mint nap, mert ı is a nyugdíjasok táborát „erısíti”. Kíván-
juk, hogy érezze jól magát szerettei között, és gyakran láto-
gasson meg minket is. 
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A FÖLD napja 
 
Április 21-én hétfın a felsı tagozat földnapi megem-
lékezést tartott. Elıször osztályonként bementünk az 
ÖKO-buszba. Sok jó dolgot meséltek ott nekünk. 
Utána átmentünk a kastély nagypincéjébe, ahol egy 
rendır  tartott elıadást. Hallhattuk például, hogy mi-
ért ne szennyezzük a Földet, és még sok érdekes dol-
got ezzel kapcsolatban. Miután befejezıdött, minden 
osztály felment a termébe, és az osztály tagjai meg-
festettek egy A3-as lapot. Mindenkinek megvolt, 
hogy milyen színőt készítsen. Csoportokban érdekes 
feladatokat, rejtvényeket oldottunk meg. Ezután kö-
vetkezett a jelmezkészítés, ahol olyan anyagokból 
kellett gazdálkodni, amik vagy nem bomlanak le, 
vagy nagyon lassan. Kint az udvaron a festett lapokat nyolc osztály tanulói és az 
iskola felnıtt dolgozói tartották a fejük fölé, így kiraktuk a szót: FÖLD NAPJA. 
Nagyon jól éreztük magunkat. 

Karczag Bernadett 6.b 
 

Petıfi-futás 
képekben 

A közönséges kullancs 1 mm nagyságú, lapos, barna, ovális alakú. Vérrel teleszí-
vott állapotban babszem nagyságú is lehet. Minket embereket általában 
hıkibocsátásunk és jellegzetes szagunk miatt talál meg. Magyarországon kiemelt 
kullancs által fertızött helynek számít az ország dél-nyugati, nyugati és északi vidé-

ke, fıleg az országhatárok mentén. Ám gyakori eset, hogy családi házak kertjében szaporodik el. 
Kétfajta betegséget terjeszt: a Lyme-kórt, és az agyhártyagyulladást. Az utóbbi vírusát a vadon élı 
állatokról az emberre a kullancs viszi át. Lázzal, fejfájással, rossz közérzettel zajlik le. Egyes esetek-
ben súlyos idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak. Általában a betegség teljes gyógyulással végzı-
dik. A Lyme-kórt az állatokról a kullancsra kerülı, és ott elszaporodó baktériumok okozzák. Legjel-
legzetesebb klinikai tünete: vándorló bırpír, amely néhány napos lappangási idı után a csípés helyén 
jelentkezik. A bırelváltozás mindig kis kerek folt formájában kezdıdik, majd a széli részeken terjed-
ve, középen halványodva győrőt formál. A bırjelenséget enyhe helyi fájdalom, égı érzés, ritkán visz-
ketés is kísérheti, de felléphet magas láz, fej-, és izomfájdalom után egy-két hónap múlva szívpana-
szok jelentkezhetnek. A betegség viszonylag jól gyógyítható. Megelızésre legfontosabb a bırbe fú-
ródott kullancs felderítése és eltávolítása, az úgynevezett kullancsvizit, illetve savanyító szerek hasz-
nálata. Védıoltás is rendelkezésünkre áll. A kullancs a két körmünk közé fogva gyengén csavaró 
mozdulattal eltávolítható. Kónyi Annamária 6.b 

Kullancsveszély! 
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Papírgyőjtés eredménye 
2008. május 7. 

 
Gratulálunk: Diákönkormányzat 

Helyezés osztály Összes kg kg/fı 

1. 6. b 2969 129,08 

2. 7. b 1931 87,77 

3. 5. a 2004 87,13 

4. 7. a 994 71,00 

5. 6. a 1408 61,21 

6. 8. a 1339 43,56 

7. 8. b 850 42,50 

8. 5. b 792 31,68 

Hunyadi Mátyás 

550 éve választották királlyá 

Máig egyik legismertebb uralkodónk, kinek alakja köré a magyar néphagyo-
mány egész legendafüzért font. Az országot álruhában bejáró igazságos Má-
tyást 550 évvel ezelıtt választották királlyá. 

Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet második fiaként született Kolozsvárott 
1440.febr. 23-án. A latin mellett jól beszélt magyarul, csehül és latinul is. Még csak 11 esztendıs 
volt, amikor apja személyesen ütötte lovaggá Nándorfehérváron Erdély vajdájának kardjával. Bátyjá-
nak kivégzését rabként élte át, majd V. László király Bécsbe vitette. Miután a király meghalt, a köz-
nemesi rétegek segítségével 1458-ban a Duna jegén királlyá választották. , de nagybátyja, Szilágyi 
Mihály személyében kormányzót állítottak mellé. 1464-ben Székesfehérváron a Szent Koronával 
megkoronáztatta magát. Uralkodása alatt igyekezett megerısíteni a központi hatalmat, a maga szá-
mára biztosította a vámszedés jogát, újjászervezte az adórendszert, pénzügyi reformot hajtott végre, s 
az így megnövekedett jövedelmekbıl jól szervezett zsoldos sereget állított fel. Ez volt a fekete sereg, 
melynek híres vitéze volt Kinizsi Pál. A török elleni küzdelmet „családi örökségnek „ tekintette. Más 
irányban is folytatott hadjáratokat: elfoglalta Morvaországot, Sziléziát, Bécset. Híres volt mővészet-
és tudományszeretetérıl. Híres tudósokat, reneszánsz alkotókat hívott udvarába. 2000-2500 db kó-

dexbıl álló könyvtára, (Bibliotheca Corviniana) máig híres 
maradt. 216 db maradt fenn, ebbıl 53-at Magyarországon 
ıriznek. Molnár Máté 8.a 

„Mátyás király és öröksége” 
rejtvényfüzet eredménye 

2. osztály 
1. Juhász Réka 2.a 
2. Szabó Alexandra 2.a 
3. Ács Koppány 2.b 

3. osztály 
1. Unger Vivien 3.b 
2. Szücs Angelika 3.b 
3. Wurm Fruzsina 3.a 

4. osztály 
1. Varga Brigitta 4.a 
2. Fekete Boróka 4.a 
3. Kincses Dóra 4.a 

5-6. osztály 
1. Csáki András 6.a 
2. Fehér A. Fruzsina 6.b 
3. Kelemen Attila 5.b 

7-8. osztály 
1. Józsa Dorina 7.a 
2. Kovács Nóra 7.a 
3. Kalamár Réka 7.b 
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Fürödni jó! 
Fürdı történet 

Hazánk területén már az ókorban is léteztek épített fürdık. A II. századi pannóniai katonai fürdık 
romjai az elsık, melyeket feltártak. A Római Birodalomban a fürdı a társas élet fontos színtere volt. 
Máig láthatók a katonáknak és a polgároknak készült gömbkupolás fürdık maradványai. Ezekbe a 
fürdıkbe négy km hosszúságú vezetékeken vitték, és víztornyokban tárolták a vizet. Hogy a római 
kortól az Árpád korig mi történt a fürdızés terén, nem tudjuk. Azonban a magyar államiság kezdeté-
tıl újra vannak adataink. Épület ugyan nem maradt fenn, de az oklevelek bizonyítják a magyarorszá-
gi fürdık meglétét. Pl.: III. Béla felesége közfürdıt építtetett Esztergomban. Zsigmond korában kü-
lön említik a meleg fürdıket. A török idık következnek. A rituális mosakodás vallási elıírás a moha-
medánok számára. A Millennium évében már 286 fürdıhelyet tartanak számon. Hazánk adottságai 
ma is világszínvonalúak e téren. Éljünk velük, és élvezzük minél többen! 
Az idei fürdıruha divat: a kék! 
Mi is nagyon szeretünk fürdeni, és próbálunk az idei divat szerint választani fürdıruhát. 

Józsa Dorina, Kovács Nóra 7.a 

Szükségünk van napfényre? 
Micsoda kérdés, persze, hogy szükségünk van rá, fıleg ilyenkor nyár ele-
jén. De vajon tényleg annyira elengedhetetlen a napfény az életünkbıl, s 
valóban csak jótékony hatással van ránk a napsugárzás? A fény, a világos-
ság elengedhetetlen az életünkbıl, egészségesek leszünk tıle, javítja a han-
gulatunkat. Sokak szerint a napfény oldja a depressziót, jobbá teszi a közér-
zetünket, segíti a bırlégzést, beteg testrészünk gyorsabban gyógyul a hatá-
sára, és még a D-vitamin kialakulásában is hatalmas szerepe van. Manapság 

azonban nem tölthetünk bármennyi idıt a kánikulában, ráadásul nem is napozhatunk akkor, mikor 
kedvünk tartja. Az elkövetkezendı napokban ne tartózkodj délelıtt 10 és délután három óra között a 
napon, maximum 3-4 percet, mert káros lehet. Nagyobb mértékben, úgy 95%-ban az UV-A sugárzás 
van jelen, melynek nemcsak bırt öregítı és ráncosító, de rákkeltı hatása is van. Az egészben az a 
pláne, hogy egyfelıl a napozás káros hatásaira figyelmeztetnek, addig azt is hangoztatják, hogy szük-
ségünk van a napfényre. Éppen ezért, ha idınk és a tanulnivaló engedi töltsünk minden nap vala-
mennyi idıt a napfényben. A napfény élénkítı hatással is van ránk. A lényeg tehát, hogy a napfény 
létszükséglet, de ezzel is okosan és mértékkel kell élni. Ha ezekre odafigyelünk, kiegyensúlyozottabb 
és egészségesebb lesz életünk. 
Most tehát nincs más hátra, mint várni a sok napsütést, a nyári szünetet, és minél több programot 
szervezni kint a szabadban. Kalamár Réka, Kustos Dóra 7.b 
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Mitıl és miért hízunk? 
Sokakat foglalkoztató kérdés ez. Vajon mi az oka annak, hogy egyes embereknél 
olyan gyorsan és megállíthatatlanul van jelen ez a probléma? Egyáltalán mi törté-
nik a szervezetünkben, amikor hízni kezdünk? 
Addig még nem is lenne nagy a gond, amíg éppolyan gyorsan fogynánk, mint ami-

lyen gyorsan hízunk. A szakszerő magyarázat szerint kalóriadús ételek fogyasztásakor a zsír nagyon 
gyorsan képes eljutni a zsírsejtekbe. De ha fogyni szeretnénk, és elkezdünk koplalni, akkor ugyanez a 
zsír már sokkal nehezebben jut el azokba az izomsejtekbe, melyek elégetnék azt, s ezzel meg is ol-
dódna a probléma. A legcélravezetıbb az, ha lassabban próbáljuk meg leadni a felesleges kilókat. A 
lényeg az, hogy kalóriaszegény legyen, de tápanyagban bıvelkedjen. Félre kell tenni a sok-sok édes-
séget, ezeket legjobb gyümölcsökkel és zöldségekkel helyettesíteni. Aztán 
ott van a mozgás is. Igazából csak az izomsejtek tudják égetni a zsírt. Fo-
gyáshoz szerencsés a mozgásfajták közül a futást, biciklizést, sok-sok sétát 
választani. Azért is nagyon fontos a mozgás, mert hirtelen fogyásnál a bır 
nem tud olyan gyorsan visszaugrani, és kisebb-nagyobb csíkok keletkeznek 
rajta, mintha berepedne. Ezzel szemben, ha fogyással próbálunk fogyni, 
azzal a bır feszességét is megırizzük. 
Végül pedig fogyasszunk nagyon sok folyadékot! Akár 2-3 litert naponta. A 
folyadék fogyasztása csökkenti az éhségérzetet. Smercsek Enikı 6.b 

A nevetés fogyaszt?! 
Nap mint nap rengeteget nevetünk, és soha nem jutott az eszünkbe, hogy a nevetés akár fogyasztó 
hatású lehet. Akár ilyen könnyen is meg lehet szabadulni a felesleges kilóktól? Egy újságban olvas-
tuk: lehetetlenség. De az amerikai kutatók bebizonyították egy metabolikus kam-
ra segítségével. Idegennek tőnhet ez a „metabolikus” szó. A metabolikus kamra 
mérete az alanyok által belélegzett oxigén és kilélegzett széndioxid mennyiségét 
jelzi – ebbıl lehet a legbiztosabban következtetni a felhasznált energia mértékére. 
Bevontak 10 kísérleti alanyt, majd kiküldték ıket a kamrába. Lejátszottak nekik 
öt vicces videót, és eközben mértek. Kiderült: 20 %-kal több kalóriát égettek el, 
mint egyébként.  Napi 10-15 percnyi nevetés ajánlott. Vegyetek példát rólunk, és 
évente akár két kg-ot is leadhattok. Nevetésre fel! Hajrá! Kelemen Bettina, Lakó Anna 7.b 

 
Petıfi és Vágó István 
-Mi a közös Petıfi Sándorban és Vágó Istvánban? 
-??? 
-Mindegyikrıl neveztek el hidat. 
 
Gyorsan Amerikába 
-Hogyan lehet eljutni a leggyorsabban Ameriká-
ba? 
-??? 
-Ha Elvis Presley. 
 
Csip 
-Mi az: Csip, csip, csip, bumm? 
-??? 
Csirke az aknamezıben??? aknamezın. 
 

-Hogy hívják az eszkimókat? 
-??? 
-Jeges kínai. 
 
-Ki törte be nálatok az ablakot? 
-Én, de a férjem volt a hibás. 
-Hogy-hogy? 
-Félreugrott. 
 
-Mi a falusi energiaital? 
-??? 
-Kútbue. 
 
-Mennyi ideje vagy nıs, papa? 
-19 éve. 
-És mennyit kell még letöltened? 

Smercsek Enikı 6.b 

Viccek 
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Számítástechnika Országos Verseny 
A Nemes Tihamér Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyhez csatlakozva a Neumann János 
Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete 
(ISzE), az Oktatási Minisztérium támogatásával és az ALADDIN Alapítvány a diákinformatikáért 
támogatásával, Logo programozási versenyt hirdet 1998 óta minden évben. 
A verseny tárgya, követelményei: 
-számítástechnikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelıi felületek kialakítása, 
-a Logo programozási nyelv alapvetı elemei, 
-rendszerszemlélető feladatmegoldás, algoritmusok kidolgozása, megvalósítása számítógépen 
Iskolánk tanulói 1999-tıl vesznek részt ezen a versenyen. A verseny három fordulós. Az iskolai for-
dulóról a maximálisan elérhetı 100 pontból 40-et kell megszerezni a továbbjutáshoz. Az iskolai ver-
seny két részbıl áll: papíron megoldandó feladatokból (melyek általában logikai feladatok, nem igé-
nyelnek számítógépes ismeretet) és gépes feladatokból 
(melyeknek megoldásához a Logo programozási nyelv is-
merete szükséges). A regionális versenyre idén a 7-8. osz-
tályosok közül Kovács Péter és Marosi Patrik, az 5-6. osz-
tályosok közül Kovács Bálint jutott tovább. A második for-
dulóban Marosi Patrik ötödik, Kovács Péter hatodik 
helyezett lett. Kovács Bálint a negyedik helyezéssel, 73 
ponttal bejutott az országos döntıbe. 
A harmadik forduló feladatai nagyon nehezek voltak. Bá-
lint 53 pontjával az 51. helyen végzett. A versenyzıket a szerdai számítástechnika szakkörön 
Macherné Bedıcs Rita tanár néni készíti fel a versenyre. Gratulálunk a szép eredményekhez!  

Álom? Emlék? vagy Látomás? címmel általános és középiskolák részére a Városi 
Mővészeti Múzeum képzımővészeti pályázatot írt ki. A tanulók két téma közül választhattak: 
Cziráki Lajos illetve Országh Lili élete és munkássága. Iskolánk tanulói a Gyırben dolgozó és alkotó 
Cziráki Lajos festımővész és tanár mővészetének megismerésére és feldolgozására  vállalkoztak. Két 
csapat indult a pályázaton. Tagjaik: Józsa Dorina, Kovács Nóra, Lendvay Éva és Kelemen Bettina. 
İk a mővész életének fıbb állomásai - Hegyeshalom, Pápa és Gyır - köré csoportosították az alkotá-
sokat. A másik csapat: Kustos Dóra, Kalamár Réka és Lakó Anna a képeken szereplı legfıbb motí-
vumok köré csoportosították mondanivalójukat. Mindkét csapat csodálatosan szép tablókat készített 

rengeteg munkával. Az eredmény sem maradt el. A zsőri nem tudott 
dönteni közöttük, így megosztotta a két csapat között a kiemelkedı 
helyezést. A gazdag jutalmakat a múzeum Egry József termében ve-
hették át diákjaink Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester úrtól, és Grászl 
Bernadett mővészettörténésztıl. Az ünnepségen jelen volt Cziráki 
Lajosné, Erika asszony is, aki külön gratulált a lányoknak, és örömét 
fejezte ki, hogy ilyen kiemelkedıen tartalmas és szép mőveket hoztak 
létre. A diákokat Lázárné Verebes Ilona tanár néni segítette a feldol-
gozó munka során. 

Teleki Pál 
megyei földtan-, földrajz-

verseny 
Nagy Fanny 7.a 10. 
felkészítı: Lappints Csaba 
Valiczkó Dávid 8.a  11. 
felkészítı: Sulyok Attiláné 

Czuczor Gergely nyelvmővelı 
verseny (megyei) 

Molnár Patrícia 8.b 3. 
Karczag Bernadett 6.a 5. 
Felkészítı tanár: Bısze Levente 

Nyelv-Elek Anyanyelvi verseny 
(városi) 

Timár Eszter 5.a 4. 
Felkészítı tanár: Bısze Levente 
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Városi mezei futó verseny 
III. korcsoport – fiú 
A 3. helyezett csapat tagjai: Juhász Bálint 6.a (4.), 
Füredi Péter 6.a (5.), Pintér Marcell 5.b (6.), Dávid 
Levente 6.b (9.), Sebestyén Bence 5.a (21.). 
IV. korcsoport – fiú 
Nagy Benjamin 5.a (8.), Vulcz Benjamin 7.b (19.). 
III. korcsoport – lány 
A 3. helyezett csapat tagjai: Timár Eszter 5.a (14.), 
Kóti Luca 6.a (15), Zavada Delinke 6.a (16.), 
Janicsek Zsanett 5.b (21.), Pryma Réka 7.b (23.). 
IV. korcsoport – lány 
A 4. helyezett csapat tagjai: Tillinger Dóra 8.a 
(11.), Pénzes Patrícia 8.b (14.), Józsa Dorina 7.a 
(24.), Alasztics Renáta 8.b (28.), Sík Evelin 8.b 
(30.). 
 

Megyei mezei futó verseny 
II. korcsoport – fiú 
Az 1. helyezett csapat tagjai: Juhász Márton 4.a 
(10.), Gricz Barnabás 4.a (23.), Kovács Máté 3.b 
(27.), Varga József 3.a (32.), Kaczur Péter 3.a 
(42.). 
III. korcsoport – fiú 
A 3. helyezett csapat tagjai: Juhász Bálint 6.a (7.), 
Füredi Péter 6.a (16.), Pintér Marcell 5.b (20.), Se-
bestyén Bence 5.a (36.), Kovács Bálint 6.b (37.), 
Dávid Levente 6.b (43.). 
 

Diákolimpiai versenyek 
Városi 
korcsoport – fiú 
Az 1. helyezett csapat tagjai: Lázár Dominik 2.a 
(2.), Klauz Dániel 2.a (4.), Novák Krisztofer 2.a 
(5.), Meskó Patrik 2.b (6.), Sebestyén Kristóf 1.b 
(11.), Nagy Csaba 2.b (12.). 
korcsoport – lány 
Az 1. helyezett csapat tagjai: Pusztai Fanni 2.b 
(1.), Németh Mercédesz 2.a (2.), Juhász Réka 2.a 
(3.), Pénzes Anna 2.a (6.), Tóth Eszter 2.a (10.), 
Lázár Lili 2.a (11.). 
II. korcsoport – fiú 
3. helyezett csapat tagjai: Kovács Máté 3.b (9.), 
Juhász Márton 4.a (12.), Varga Szabolcs 4.b (13.), 
Sisa Norbert 4.a (17.), Bugovics Bence 4.a (18.), 
Szabó Balázs 4.b (23.). 
4X100 m-es váltó 
Az 1. helyezett csapat tagjai: Tillinger Dóra 8.a, 
Pénzes Patrícia 8.b, Józsa Dorina 7.a, Kovács Nóra 
7.a. 
II. korcsoport – lány 
Az 1. helyezett csapat tagjai: Horváth Petra 4.a 

(2.), Szalai Dorina 4.a (7), Pintér Patrícia 4.a (9), 
Barka Márta 4.a (6), Fehér Bíborka 3.a (5), Unger 
Vivien 3.a (10.), Kalamár Bianka 4.a (11.). 
III. korcsoport – fiú 
Az 1. helyezett csapat tagjai: Füredi Péter 6.a (1.), 
Dávid Levente 6.b (4.), Juhász Bálint 6.a (7), Pin-
tér Marcell 5.b (12.), Sebestyén Bence 5.a (13.), 
Pénzes Martin 5.a (19.). 
III. korcsoport – lány 
A 2. helyezett csapat tagjai: Kóti Luca 6.a (4.), 
Zavada Delinke 6.a (7.), Janicsek Zsanett 5.b (13.), 
Kozmor Nikolett 7.b (18), Kapuvári Eszter 6.b 
(21.), Timár Eszter 5.a (22.). 
IV. korcsoport – lány 
Az 1. helyezett csapat tagjai: Pénzes Patrícia 8.b 
(4.), Zsédely Zsófia 8.a (6.), Peiter Lilla 8.a (8.), 
Kovács Nóra 7.a (9.), Tillinger Dóra 8.a (10.), 
Józsa Dorina 7.a (15.). 
IV. korcsoport – fiú 
A 3. helyezett csapat tagjai: Nagy Benjamin 5.a 
(14.), Vulcz Benjamin 7.b (15.),Molnár Máté 8.a 
(16.), Venesz Roland 8.a (20.), Homlok Gergı 8.a 
(12.), Zsebık Péter 8.a (13.). 
IV. korcsoport – egyéni 
100 m Kovács Nóra 7.a 3. 

Pénzes Patrícia 8.b 4. 
kislabdahajítás Zsédely Zsófia 8.a 2. 

Háry Vivien 8.b 3. 
Molnár Máté 8.a 3. 

távolugrás Molnár Máté 8.a 2. 
Peiter Lilla 8.a 4. 
Kovács Nóra 7.a 6. 
Zsédely Zsófia 8.a 5. 

súlylökés Zsédely Zsófia 8.a 2. 
 
Megyei 
II. korcsoport – lány 
Az 3. helyezett csapat tagjai: Horváth Petra 4.a 
(3.), Szalai Dorina 4.a (17), Pintér Patrícia 4.a (33), 
Barka Márta 4.a (16), Fehér Bíborka 3.a (18), 
Kalamár Bianka 4.a (19.). 
III. korcsoport – fiú 
Az 2. helyezett csapat tagjai: Füredi Péter 6.a (1.), 
Dávid Levente 6.b (27.), Juhász Bálint 6.a (17), 
Pintér Marcell 5.b (28.), Sebestyén Bence 5.a (35.), 
Pénzes Martin 5.a (42.). 
III. korcsoport – lány 
A 5. helyezett csapat tagjai: Kóti Luca 6.a (5.), 
Zavada Delinke 6.a (15.), Janicsek Zsanett 5.b 
(31.), Kozmor Nikolett 7.b (25), Kapuvári Eszter 
6.b (27.), Timár Eszter 5.a (41.). 
 

Atlétika 
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IV. korcsoport – lány 
Az 5. helyezett csapat tagjai: 
Pénzes Patrícia 8.b (24.), Zsédely Zsófia 8.a (31.), 
Peiter Lilla 8.a (40.), Kovács Nóra 7.a (32.), 
Tillinger Dóra 8.a (20.), Józsa Dorina 7.a (41.). 

Diákolimpia 4X100 m váltó 
Az 5. helyezett csapat tagjai: Tillinger Dóra 8. a, 
Kovács Nóra, Józsa Dorina 7.a, Pénzes Patrícia 
8.b 
 

Megyei technika verseny 
Baksa Dominik 8.b, Gede Péter, 
Venesz Roland 8.a 7. 
Megyei techika és életvitel verseny 
Lakó Anna, Hegyi Barbara, 
Kalamár Réka 7.b 2. 
Felkészítı tanár: Selmeci Lajos 

Városi történelem tanulmá-
nyi verseny 

Janicsek Zsanett 5.b 6. 
Zimonyi Szabolcs 5.b 9. 
Borsodi Melanie 6.a 9. 
Zavada Delinke 6.a 12. 
Felkészítı tanár: Sulyok Ané 

„Kossuth Lajos és kora” ve-
télkedı (városi) 

Csapattagok: Józsa Dorina 7.a, 
Kalamár Réka, Kelemen Betti-
na 7.b 2. 
Felkészítı tanár: Sulyok 
Attiláné 

Kerékpáros sikerek 
 
A közelmúltban kerékpárosaink több versenyen is sikere-
sen szerepeltek. A sort Nagy Péter 3.a osztályos tanuló 
kezdte, aki a „Kisiskolások közlekedésismereti versenyé-
nek” megyei fordulóján elsı helyezett lett, ezzel az orszá-
gos versenyre jutott, ahol 9. helyezést ért el. 

 
 
 
A Kerékpáros Ifjúsági Kupán versenyzıink szintén ered-
ményesek voltak: 
Gede Péter 8.a I. hely, Fehér Anna Fruzsina 6.b I. 
hely, Király Kristóf 8.b III. hely, Zavada Delinke 6.a 
IV. hely. Az I-III. helyezettek megyei megmérettetésen 
vehetnek részt,ahol Gede Péter I., Fehér A. Fruzsina 
III., Király Kristóf IV. helyet szerezte meg . 
 
 
 

 
 
A Gyıri Rendırkapitányság Közlekedési Osztálya által 
szervezett „Ki a mester két keréken?” versenyen iskolánk 
csapata az I. helyen végzett, és ezzel egy hetes táborozást 
nyert. A csapat tagjai: Fehér Anna Fruzsina, Kiss Domi-
nika, cseh Mirella, Madár Zsanett, Ikker Tamás, 
Szántó Gábor, Szenftner Áron, Mester Péter 
A versenyzıket felkészítette: Selmeci Lajos tanár úr. 
Gratulálunk és további sikereket kívánunk a verseny-

Hermann Ottó két fordulós megyei biológia 
verseny 

Kovács Nóra (7.a) 15. 
Felkészítı: Lázárné Kocsis Zsuzsanna 

Játszva az egészségért levelezıs megyei biológia 
verseny 

Pénzes Patrícia, Czinkóczi Dániel, Sas Lilla, Mol-
nár Patrícia 8.b 14. 
Felkészítı: Lázárné Kocsis Zsuzsanna 

Felkészítı tanáraik: Hacai Józsefné, Tormáné Bedı Zsuzsanna, Lázárné Kocsis Zsuzsanna, 
Odor Jenıné, Baksa Kálmánné 
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CSENGETÉS, a Ménfıcsanaki Petıfi Sándor ÁMK tanulóinak lapja. 
Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával. 

Szerkesztı: Süveges Jusztínia, Tördelı szerkesztı: Mné Bedıcs Rita, 
Nyomtatás: Palatia Nyomda. 

8.a 8.a 8.a 8.a osztályfınöke: 
Odor JenınéOdor JenınéOdor JenınéOdor Jenıné    
Balogh Benjamin Tamás 
Cserháti Ádám  
Gede Péter 
Homlok Gergı 
Horváth Nikolett 
Koller Márk 
Kuti Ákos 
Létai Vivien 
Márton Ramóna 
Mezı Attila 
Molnár Máté 
Németh Erzsébet 
Németh Márk 
Németh Szimonetta 
Peiter Lilla 
Petrovicz Richárd 
Scheily Gábor 
Szenftner Bence 
Tillinger Dóra 
Török Ádám 
Valiczkó Dávid 
Venesz Roland  
Zámbó Nikolett 
Zsebık Péter 
Zsédely Zsófia 

8.b 8.b 8.b 8.b osztályfınöke: 
Bollán Takács EnikıBollán Takács EnikıBollán Takács EnikıBollán Takács Enikı    
Alasztics Renáta 
Baksa Dominik 
Czinkóczi Dániel 
Csillag Ádám 
Dobos Ádám 
Háry Vivien 
Jakabovics Réka 
Kapuvári Kristóf 
Király Kristóf 
Kosztyán Sylvia 
Kovács Péter 
Molnár Patrícia 
Maár Dániel 
Ódor Krisztián 
Orbán Tamás 
Pénzes Patrícia 
Pryma Orsolya 
Sas Lilla 
Sik Evelin 
Szabó Kitti  

    
„A szárny megnıtt üresen áll a fészek„A szárny megnıtt üresen áll a fészek„A szárny megnıtt üresen áll a fészek„A szárny megnıtt üresen áll a fészek    
    Csak álom volt a szép diákvilágCsak álom volt a szép diákvilágCsak álom volt a szép diákvilágCsak álom volt a szép diákvilág    
    S mint a fecske alkonyati szélbenS mint a fecske alkonyati szélbenS mint a fecske alkonyati szélbenS mint a fecske alkonyati szélben    
    Ma szárnyat bont egy sereg diák."„Ma szárnyat bont egy sereg diák."„Ma szárnyat bont egy sereg diák."„Ma szárnyat bont egy sereg diák."„    

((((Ady)Ady)Ady)Ady)    


