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İszi programjaink 
Megemlékezés 1956-ról 

Könyvszalon 
Ovisaink oldala 

Jeles névnapok novemberben 
Spanyol est 

Anna Frank naplója 

Kányádi Sándor 

Szemerkél az ıszi esı 
Szemerkél az ıszi esı,  
szomorkodik a diófa,  
nem búsulna, ha a nyári  
viselete most megvolna.  
 
De letépte a cudar szél  
pompázatos szép ruháját,  
pedig azt még a zuhogó  
záporok is respektálták.  
 
De leginkább azon búsul,  
hogy azok is elszeleltek, 
akik árnyas lombja között  
nyáron által csiviteltek.  
 
Se egy rigó, se egy veréb,  
csak egy öreg, mindig álmos  
varjú maradt hőséges a  
lombja-vesztett diófához.  
 
Ül, csak ül és hallgat bölcsen,  
jól tudja, hogy nemsokára  
lesz az öreg diófának  
gyönyörőszép hósubája.  

Kovács Máté 4.a 

Nagy Lilla 2.b 
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Táboroztunk 
Június végén a gyırújbaráti táborban töltöttünk egy hetet. Meg-
érkezésünk után elhelyezkedtünk, külön faházban a lányok és a 
fiúk. Sokat fürödtünk, játszottunk, és kézmőves foglalkozáso-
kon is részt vettünk. Sorversenyen, irodalmi vetélkedın mértük 
össze erınket. Esténként jókat táncoltunk a discoban. Sajnos az 
éjszakai túra elmaradt. 
A tábor végén senki sem akart haza menni. Mózes Kata 4.a 

Kedves Nándor! 
Sajnáljuk, hogy nem tudtál részt venni extrém osz-
tálykirándulásunkon. Valójában miért nem tudtál 
eljönni? Nagyon hiányoltunk. 
Olyan élményekben volt részünk, amiben eddig még 
sohasem. Hogy ne érezd azt, hogy kihagytunk vala-
mibıl, ezért beavatunk a részletekbe. Elsı megál-
lónk Siófokon volt, közvetlenül a Balaton mellett, 
ahol kiskacsa úsztatásra került sor. Ezután sikerült 
magunkat megörökíteni a Balatonnal a háttérben. 
Majd átbuszoztunk Balatonszárszóra a József Attila 
Múzeumba. Nagyon érdekes elıadást hallottunk, 
amibıl az információkat a késıbbiek során egész 
biztos fel tudjuk használni. Ezek után Fonyódon 
ismét egy múzeumba látogattunk, ahol megfigyel-
hettük a Balaton élıvilágát. Már csak egy dolog volt 
hátra, amire mindenki egész úton vágyott. Ez nem 
más volt, mint a bob pálya. Szuper klassz volt, alag-
út is volt. Nem fogod elhinni, de egy olyan berende-
zés is volt, ami a vidámparkok alkotóeleme. Ez volt 
a nap fénypontja, a hatalmas sikongatások és rette-
gések sora. 
A hazaút gazdag volt pihenésben, hiszen mindenki 
elfáradt a hosszú nap után. Fél nyolcra értünk haza, 
amikor már mindenki hullafáradt volt. Nagyon jól 
éreztük magunkat. Élményekben gazdag nap volt, 
felejthetetlen. 

Millió csók: 
Gyır, 2008. 11. 07. Dóri és Anna 

Kedves Fanny! 
Azért írunk Neked, hogy elmeséljük milyen élmények-
kel gazdagodtunk az ıszi osztálykirándulás alkalmá-
val, és érdeklıdjünk hogyléted felıl. 
Hála Rita néninek és Márti néninek megtekinthettük a 
Balaton csodálatos környékét és változatos élıvilágát. 
Elsıként busszal utaztunk Siófokra, ahol hosszú sétát 
tettünk a „magyar tenger” partján. Ezután Balatonszár-
szóra mentünk, hogy megtekintsük egyik legnagyobb 
magyar költınk emlékmúzeumát. A házban idegenve-
zetést kaptunk, ahol életét részletesen megismerhettük. 
A következı állomás Fonyódon a Balaton Élıvilága 
elnevezéső múzeum volt. Itt képek és szobrok segítsé-
gével tekinthettük meg a Balaton növény- és állatvilá-
gát. Ezután a nap fénypontjaként Balatonfőzfın el-
mentünk egy nagyszerő bob pályára, ahol nagyon él-
veztük a kikapcsolódást. 
Kérünk minél elıbb írj vissza és részletesen meséld el 
Te is élményeidet és továbbtanulási terveidet. 

Millió puszi: 
Gyır, 2008. 11. 11. Nórika és Bettike 

Hegyalja-futás 
 

A Gyızelem úti iskolánál kellett gyülekeznünk. 
Amikor odaértek a versenyzık, nevezni kellett. 
Lehetett nevezni az 1,5 km-es, a 3 km-es és a 9 
km-es távon. A nevezésnél a futók kaptak egy 
számot a kezükre, amellyel beazonosították 
ıket, és még a tombolán is lehetett vele nyerni. 
Egy busz elvitte a versenyzıket az indulás he-
lyére. Ezen a helyen be kellett melegíteni, majd 
elindult a verseny. A cél a Gyızelem úti iskolá-
nál volt. Amikor megérkeztünk, zsíros kenyérrel 
és teával kínáltak minket. 

Gricz Barnabás, Juhász Márton 5.a 
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„Arany fakanál” 
 
Sok izgalmat hozott az „arany fakanál” fızıverseny. Idén 
burgonyából kellett elkészíteni az ételeket. A felsı tagoza-
tosok sokféle krumplis finomságokat gyártottak. Pl.: pap-
rikás krumpli, beré. Nagyon élveztük ahogy megpucoltuk, 
lereszeltük és megsütöttük a krumplikat (mi berét készítet-
tünk, ezért reszeltük le). A fızıcskézésen kívül még más 
izgalmas program is várt minket. Megnézhettük az Albat-
rosz táncegyüt-
tes néhány tán-

cát. Nevelıink még egy diákokból álló zenekart is rendel-
tek szórakoztatásunkra. Ezenkívül csocsózhattunk is. A mi 
osztályunkból a fiúk persze gyızelmet arattak egymás el-
len. Mivel ötödikes vagyok, még csak elıször élhettem át 
ilyen vetélkedıt. Annak ellenére, hogy a felsı tagozatosok 
közül mi vagyunk a legkisebbek, jó eredményt értünk el: 
méghozzá a harmadik helyet. Remélem még sokszor lesz 
ilyen izgalmas és szórakoztató program. 

Gyıri Kata 5.b 

Idıutazás 
-1848 nyomában- 

 
160 évvel forgattuk vissza az idı 

kerekét. A nap folyamán játékos formában szereztünk ismereteket 
az 1848-as szabadságharcról, azon belül is fıleg a szabadságharc 
hadseregérıl: a huszárokról. Vígh Attila, a Veres Péter Szakközép-
iskola tanára, aki egyben a gyıri lovas nemzetırség vezetıje, mu-

tatta be tanítványaival (köztük 
volt iskolánk egykori diákja, Pongrácz Dávid is) a nemzetırök ru-
házatát, fegyverzetét. 
Sok érdekes, a korral kapcsolatos tárgyat készítettünk a nap folya-
mán: huszár- és tüzércsákót, tarsolyt, dobot, zászlót, lovacskát. 
Megismertük a sujtás, a vitézkötés rejtelmeit, verbunkost táncol-
tunk, és Kisfaludy Károly Mátyás deák címő darabját próbáltuk. A 
huszárpróba után – ami pl.: „ágyúgolyó” (medicinlabda) cipelésbıl 
és célba dobásból állt – mindenki jóízően falatozott a finom tábori 
gulyásból. 

a 7.b osztály tanulói 
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A Könyvszalonban jártunk 
 
Október 3-án a 7. évfolyam ellátogatott a Gyıri Nemzeti Színházban 
megrendezett VIII. Könyvszalonba. 
Elıször a „Nyugat 100” busz kiállítását tekintettük meg, majd részt 
vettünk az ünnepélyes megnyitón, amely Ottófi Rudolf alpolgármes-
ter köszöntıjével kezdıdött. „Szép Magyarország” címmel Nemcsák 
Károly és Tolcsvai Béla verses-zenés mősorát hallgattuk meg. Majd 
átadták az idei Könyvszalon Alkotói díját Kányádi Sándor Kossuth-

díjas költınek, akit nagy tapsvihar köszöntött. Kányádi Sándor meghatódva vette át az elismerést. 
Beszédét azzal zárta: „Gyır régi szerelmem, álltam már ezeken a 
deszkákon.” 
A mősor után körbe sétálhattunk a standok között. Mindenki a maga 
kedvére válogathatott, hiszen rengeteg szép mese és tinédzsereknek 
szóló könyv kínálta magát. 
Jól éreztem magam, s nagyon vártam a másnapot, hogy újra elláto-
gathassak a Könyvszalonba a szüleimmel. 

Smercsek Enikı 7.b 

„Nyugat 100” 
 
Gyırbe is begördült a „Nyugat 100” busz október 3-án. Mi voltunk a busz elsı 
„utasai”, mi néztük meg elıször a Petıfi Irodalmi Múzeum mozgó kiállítását, 
amely a 100 éve indult Nyugat címő folyóirat nagy alkotóit mutatta be. 
A busz már kívülrıl is különleges volt, hiszen rengeteg íróról, költırıl készült 
fénykép díszítette az oldalát. A sofırtıl kaptunk egy mappát, amelybıl megtud-
hattuk, hogy melyik kép kit ábrázol. Majd egy különleges buszjeggyel felszáll-
tunk a buszra. Sok fotó, dokumentum, hangfelvétel, archív filmfelvétel mutatta 
be a folyóirat nagy alkotóit, mint pl.: Adyt, Babitsot, Kosztolányit, Radnótit. Na-
gyon érdekes volt ez a kiállítás, hiszen eddig ilyen anyaggal csak múzeumban 
találkozhattunk. 

Karczag Bernadett, Borsodi Melanie, Stefanics Adrienn 7.a, Szele Richárd 7.b 

ÉLETRAJZA 
Kányádi Sándor 1929. május 10-én született 
Nagygalambfalván. (Hargita megye, Románia) 
Édesapja Kányádi Miklós gazdálkodó, édesanyja 
László Julianna, akit 11 évesen elveszített. Az 
elemi iskola 5 osztályát szülıfalujában végezte. 
Beiratkozott a marosvásárhelyi Szentgyörgyi Ist-
ván Színházmővészeti Fıiskolára, de a kolozsvári 
Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Karán szerzett magyar-irodalom szakos 
tanári diplomát 1954-ben, de soha nem dolgozott 
tanárként. Költıi tehetségét Páskándi Géza fedez-
te fel. 1950-ben jelent meg elsı verse a bukaresti 
Ifjúmunkás címő lapban .(1951-52) Az Irodalmi 
Almanach segédszerkesztıje, (1960-90) a Napsu-
gár címő gyermeklap szerkesztıje. 1987-ben 

meghívták a rotterdami 
Nemzetközi Költıtalálko-
zóra. 
1990-tıl az Antotalitárius 
Demokratikus Fórum tisz-
teletbeli elnöke. 1950-tıl 
Kolozsvárott él. A mai 
magyar költészet egyik 
legnagyobb alakja. Kos-
suth és Herder-díjas költı, 
az Erdély Magyar Irodal-
máért Alapítvány életmődíjasa, a Digitális Irodal-
mi Akadémia alapító tagja. 
Írói álneve: Kónya Gábor 

Smercsek Enikı 7.b 

KÁNYÁDI SÁNDOR 
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Megemlékezés 1956. október 23-ról 
 
A forradalom elıtti nap reggelén a 
nyolcadikosok segítségével fel-
idéztük a nap eseményeit és kö-
vetkezményeit. Galgóczi Erzsébet 
Kossuth-díjas írónı, Sulyok Vince 
irodalomtörténész, költı és Petıcz 
Miklós költı írásainak, verseinek 
köszönhetıen elképzelhettük az 

akkor élt emberek életét, tetteit. A zenei idézetek és a pus-
karopogás hangja még élményszerőbbé tették az elıadást. 
Nekem a díszlet is nagyon tetszett. Szívesen hallgattam az 
énekkarosok éneklését. 

6.b osztályos tanulók véleménye alapján 

„1956 az irodalomban” versmondó verseny 
 
Harmadik alkalommal rendeztük meg az „1956 az iroda-
lomban” elnevezéső versmondó versenyt városi és város-
környéki iskolák 7-8 osztályos tanulói részére. A verseny-
zık szép versekkel emlékeztek meg 1956 hıseirıl, mártír-
jairól. A zsőri elnöke Szilbekné Cseh Györgyi megyei 
magyar szaktanácsadó volt. 
 
Helyezettek: 
I. Kónya Bendegúz (Gárdonyi G. Ált. Isk.) 
II. Bizzer Ádám (Kodály Z. Ált. Isk.) 
III. Lakó Anna (Petıfi S. ÁMK) 

SULYOK VINCE  

ÉLETE 

 
Sulyok Vince 1932-ben született Ménfın, s egri 
fıiskolai hallgatóként részt vett az 1956-os forra-
dalomban, amiért el kellett hagynia Magyarorszá-
got. Rövid kitérıket követıen Norvégiában talált 
második otthonára, ahol újabb diplomát szerzett, 
majd az osloi Egyetem Könyvtárában évtizede-
ken át volt a közép-és kelet-európai részleg szak-
értıje és vezetıje. 
Rómában, Brüsszelben jelent meg verseskötete.  
A norvég, a német, az orosz és a magyar iroda-
lom jelentıs mőfordítója.  
Válogatott verseinek győjteménye ( Fényörvény 
életünk 1997 ) 
 Sulyok Vince elsı Magyarországon megjelent 
lírakötete egy gazdag életpálya egészérıl ad képet 
a hazai közönségnek. A tér és idı ragadja meg a 

költıt, az elmúlt gyermek-
kornak, elveszett szülıföld-
nek és élete sok más fontos 
színhelyének és idejének 
varázsa.  
Sulyok Vince rendszeresen 
hosszabb-rövidebb idıt tölt 
Spanyolországban is, ame-
lyet harmadik hazájának 
tekint. 

Sulyok Vince: İsz, 1956 
 
Az alkonyatban erdık füstölögnek. 
Gyülemlik a köd, mint a bánat, 
mely benne szisszen minden gondolatban 
és szőkre zárja néma számat. 
 
Dombok fölött és nyirkos réteken 
leselkedik az ásító halál, 
mint fegyverek derengı, hős csöve 
szomorú utak fordulóinál. 
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A mozgalmas nyár után, két csoporttal bıvülve megkezd-
tük az új óvodai évet. Immáron 12 csoportos lett óvodánk. 
A két új csoport a kastélyban kapott helyet. Emiatt az óvo-
dapedagógusok létszáma is megemelkedett. Szeretettel 
köszöntjük körünkben az új kolléganıket. 
Az Alma csoport életében is változás történt: a régi épület-
bıl a tornaterembe költöztek. Az óvó nénik és a dadus 
néni leleményes munkáját dicséri az otthonos környezet, 
amelyet a helyszőke és a tornaterem adottsága miatt nem 
volt könnyő megvalósítani. 
A háromcsoportos épület mosdóját felújították, esztétikus, 
kulturált berendezést kapott. Szülıi segítséggel a folyosó 

burkolata is megújult. Köszönjük a támogatást! Az öltözı 
egységeket is kicserélték mindhárom folyosón. 
Az elavult, korszerőtlen udvari játékok, mászókák, csúsz-
dák stb. helyett újakkal szereltük fel az udvarokat. Itt is 
sok segítséget kaptunk a szülıktıl, nagyszülıktıl, vállal-
kozóktól. 
Szeptember 1-jén megérkeztek az új kisgyermekek. Min-
den csoportban legfontosabb teendı az ı fogadásuk, beil-
leszkedésük segítése volt. Aztán megtartottuk a csoport 
szülıértekezleteket, ahol tájékoztattuk a szülıket az óvo-
dai élet legfontosabb kérdéseirıl. A csoportok többsége 
évnyitó pikniket tartott szalonnasütéssel egybekötve. 
A nagycsoportosok az Egyetemi Sportcsarnokban sportna-
pon vettek részt. 
Ebben a hónapban a nagyok megkezdték az úszást. A takarítási világnapon /szept. 24-én/ kitakarítot-
tuk a csoportszobát, az udvaron sepertünk, összegereblyéztük a faleveleket, kitakarítottuk a babahá-
zat 
Mihály napkor vásárt rendeztünk, ahol sokat énekeltünk, verseltünk, és természetesen sok-sok játékot 
vásárolhattak a gyerekek, amit aztán haza is vihettek. 
Szüreteltünk diót, gesztenyét, almát, szılıt. Győjtöttünk tököt, faleveleket, csipkebogyót. 
Október 1-jén hat csoport versmondó versenyen vett részt a kastélyban. Mindenki oklevelet kapott 
jutalmul. Babakiállítást is néztünk a kápolnában. Nagy sikere volt, a gyerekek boldogan fedezték fel 
az ismert mesefigurákat, gyönyörködtek a régi játékokban. 

„Égetnek a 
kertek alatt. 
Terjengıben 
ıszi illat. 

Bágyadt a nap, 
Egyre gyengül, 
Fáról levél 
Le- le perdül .” 

/Czeglédi Gabriella/  
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Az állatok világnapján Karcsi bácsi gazdasági udvarában ismerkedtek a háziállatokkal. 

A fogorvos és a védı néni is meglátogatott bennünket. 
Megvizsgálták a gyerekeket. 
Egy szép ıszi napon pedig felkerekedtünk, és a kis háti-
zsákunkkal, elemózsiával megpakolva a Püspökerdıbe 
kirándult mind a 12 csoport. 
Október elején a korcsolyázást is elkezdtük. De elindultak 
a különbözı óvodai programok is. A néptánc, ovitorna, 
ovifoci, nyelvoktatás, ovihittan. 
Közben a kedves szülık társadalmi munkával segítették a 
csoportokat. /Udvari babaház: Ibolya csop., homokozó: 
Rozmaring-és 
Szentjános bo-

gár csop., Nyuszi csoport: homok szállítás./ Köszönet a 
kedves szülıknek! 
Gazdag, színes, eseménydús az óvodai életünk. Már ké-
szülünk a papírgyőjtésre és a Márton napra. 
A papírgyőjtést nagyon lelkes szülıi csapatok segítik. 
Minden csoportban hatalmas a versengés, hisz az 1. hely 
megszerzése a cél. Sikeres versengést kívánok 
mindannyiunknak! 

Boda Gáborné óvodapedagógus 

A képeket válogatta: Úrszínő Marietta óvodapedagógus 
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Szent András apostol 
Szent András apostol egyike volt a tizenkét tanítványnak, akik szem-fültanúi lettek 
Jézus Krisztus földi mővének. Az evangéliumok András apostol józan gondolkodású, 
kulturálisan nyitott, tettre kész tanítvány képét jeleníti meg, mely természete a legen-
dákban fennmaradt élettörténetében is kirajzolódik. Apostoli gondolkozása és tettre-
készsége leginkább a kenyérszaporítás csodája alkalmával tőnik ki. András szeretettel 
és nem erıszakkal végzett szolgálatának eredménye, hogy a világon elıször Örmény-
országban lett államvallás a kereszténység. Achaiai Pátra városba ment, ahol a királlyal 
hitvitát folytatva, az uralkodó igen alacsony szellemi erényekrıl bizonyságot téve a 
hitvitájuk végeztével börtönbe vetette, majd keresztre feszítette Kr. u. 60-ban, a legen-
dák alapján tanúsított un. „Andráskereszt”. Egyházi ünnepe november 30-ára került. A 

legenda szerint saját kérésére feszítették „andráskeresztre”, mivel azt mondta, hogy nem méltó a Krisztuséval 
azonos formájú keresztre feszítésre. 
András apostol nagyon fontos személy a magyar nemzet emlékezetében. Annál is inkább, mivel a magyarság 
önmagát szkítának jelölte mag ezer éven át. A szkíta emlékezet ezért megtartotta azt a hagyományt, hogy a 
magyarság a jó hírt elsıként nem térítıpapoktól, hanem András és Fülöp apostoltól, Jézus két tanítványától 
kapta. Továbbá fennmaradt egy kevés információ a magyar táltos-hagyományokból is, mely alapján a ma-
gyar táltosok önmagukat az András apostol által hozott hit ırzıinek tartották, az általuk újnak nevezett, 
„római hittel” szemben. Ez a hivatástudatuk a 20. században is élénken élt. Ékes volt életében, válaszadó 
bölcs tanításban, férfias a szenvedésben és anthropos a dicsıségben. 

Szent Erzsébet élete 
Szent Erzsébet Sárospatakon született 1207-ben. Négy éves korában a szokásoknak megfe-
lelıen eljegyezték Hermannal, az ırgróf fiával. Erzsébetnek1213-ban meghalt az édesanyja. 
Vılegénye beteg lett és 1216-ban, 19 évesen meghalt. Herman öccse Lajos, aki a lánynak a 
legjobb barátja volt, eljegyezte. Az esküvı 1221-ben volt, Eisenachban. Erzsébet gyerme-
kei: Hermann, Zsófia és Gertrúd volt. Elsı gyerekének születése után menedékhelyet alapí-
tott árva gyerekek részére, és szegényeket segített. Második gyermeke után, kórházat alapí-
tott, amiben ı is segített. Lajos 1227. szeptember 11-én meghalt. Lajos öccsei: Raspe, Hen-
ri, és Konrád keményen bántak Erzsébettel, megfosztották vagyonától, ezért megszökött 
három gyermekével, elhagyta Wartburgot. Fonással tartotta fenn magát. Befogadta Eckert bambergi püspök 
Potenties várába. Késıbb családja javaslatára Marburgba költözött. Erzsébet 3 nappal elıbb megmondta a 
halálának napját. Sírja mellett számos csodás esemény volt. IX. Gergely pápa avatta szentté 1235-ben. 
Marburgi sírja fölé 1236-ban elkezdték építeni az Erzsébet-templomot. Magyarországon IV. Béla, Erzsébet 
testvére építette tiszteletére az elsı templomot Kápolnán. Ünnepét 1670-ben vették fel római naptárba teme-
tésének napjára, november 19-ére. Erzsébet tisztelete a XIII. századtól nagyon gyorsan elterjedt egész Euró-
pában. Egymás után alakultak a Szent Erzsébet-kórházak, templomok, kápolnák, és kolostorok. A katolikus 
egyház Erzsébet ünnepnapjához közel esı vasárnapon minden évben győjtést rendez a rászorulók javára. A 
legenda szerint Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekrıl. Egy alkalommal kenyereket vitt gondo-
zottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit visz a kosárban—Erzsébet 
tartva attól, hogy megtilthatják neki a jótékonykodást—, így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenye-
rek helyett illatos rózsák voltak kosarában. Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon. 

Márton-nap 
Márton, 316-ban született egy római tribunus fiaként. 18 éves korában apja kívánságára a légió katonája lett, 
s a legenda szerint 18 éves volt, amikor palástját odaadta egy didergı koldusnak. Nem sokkal késıbb 

Amiens-ben megkeresztelkedett, otthagyta a sereget és misszionárius lett, majd 371-
ben a Loire menti Torus püspökévé választották. A hagyomány szerint Márton elbújt a 
nagy megtiszteltetés elıl a libák között, de a nagy gágogás elárulta. A katonák, utazók, 
foglyok, rabok, parasztok, pásztorok pártfogója, patrónusa volt. 
November 11-én, Márton napján szokták a hizlalt ludakat levágni és megsütni. Or-
szágszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendıben bıven ehessenek, ihassanak. 
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartották. A liba csontjá-
ból az idıjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha 
viszont barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi idıbıl is jósoltak: „Ha Márton fehér 
lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Molnár Eszter 7.a 
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Botrányos élető sztárok 

Madonna 
 
Egy angol zenei portál cikke 
szerint újabb összetőzésbe ke-
rülhet Madonna a katolikus 
egyházzal. 
Az énekesnı karrierje során 
többször is kivívta a Vatikán 
éles rosszallását: 1989-ben a 
Like a prayer klipjével, 2006-ban pedig a 
„keresztrefeszítıs” turnéval. 
 

Peris Hilton 
 
A szépség a Las Vegas-i 
Ceasar's Palace kaszinóban 
hullarészegen táncolt az asz-
talon, majd mindenki meg-
döbbenésére vetkızni kez-
dett. Paris nem zavartatta 
magát, énekelt is a 
„közönségnek”, majd vad 

csókolózásba kezdett expasijával, Chad Muska 
gördeszka bajnokkal. 

Britney Spears 
 
Az énekesnı egy ideje hallgat, hogy minden sza-
bad percét négyhónapos kisfiának, Sean 
Prestonnak szentelje. Ám úgy hírlik, egy új al-
bum munkálatai már kilátásban vannak, így kö-
zeleg Britney visszatérése. A rajongóknak vi-
szont addig jut elég a botrányokból. A napokban 
Britneyt lencsevégre kapták: úgy vezette autóját, 
hogy bal kezében ott tartotta kisfiát, ahelyett, 
hogy az elıírásoknak megfelelıen babaülést 
használt volna. A 24 éves énekesnı egy közle-
ményében kijelentette: „Halálra rémültem, mert 

attól tartottam, hogy az ag-
resszív lesifotósok veszélyez-
tetik mind a kisbabám életét, 
mind az enyémet. Ösztönösen 
cselekedtem, hogy kiment-
sem mindkettınket a bajból, 
de a paparazzik még így is a 
nyomunkban maradtak.” 

Stefanics Adrienn, Molnár 

Eszter 7.a 

 

A Nap ok-
tóber 24. és november 22. kö-
zött halad a Skorpió jegyében. 
E jegy szülötte lelkében a tőz 
és a víz vívja egymással örök 
harcát. Víz-jegyként mély ér-
zéső, uralkodó bolygói hatásá-
ra pedig hatalmas energia és 
szenvedély lakozik benne. 
Skorpió: 
Győlöli a botrányokat, mégis 
kimondja az igazságot, mert 
egyedül képtelen elviselni an-
nak súlyát. Sajnos, még a saját 
családja sem fog örülni ennek, 
de a látszat ellenére kitartanak 
Ön mellett. 
Eleme: víz 
Uralkodó bolygók: Mars, Plútó 
Harmonikus színek: sötétvörös 
Drágakı: topáz, malachit 

Fém: acél 
Virág: aloevera, bazsalikom 
Szerencsenap: kedd 
Híres Skorpiók: Leonardo 
DiCaprio, Demi Moore, Jodie 
Foster, Goldie Hawn, 
Alain Delon, Vivien Leigh, 
G r a c e  K e l l y,  A r n o l d 
Schwarzenegger, Ady Endre, 
Erkel Ferenc, Niccolo Pagani-
ni, Indhira Gandhi, Julia 
Roberts, Pablo Picasso, Bill 
Gates, 
Whoopi Goldberg 
 
Szerencseszám: 2,4,9 
Szerelem: Halak, Rák, Szőz 
Azték horoszkóp 
Az aztékok már évszá-
zadokkal ezelıtt hasz-
nálták sajátos csillagje-

gyeiket a jelen leírására és a 
jövıbeni események megjö-
vendölésére. Az aztékoknál 20 
csillagjegy van például : Ku-
tya, İz, Víz, Szél, és a többi. 
Indiai horoszkóp 
Az indiai asztrológia a 
vérmérsékletre és az elı-
zı életbe vetett hitre épít 
- errıl árulkodik csillagjegye. 
Indián horoszkóp 
Az indiánok szerint a 
"fehérek" a fejükkel gon-
dolkodnak, ık pedig a 
szívükkel. Az indián csillagje-
gyek: 
Bagoly, Kígyó, Holló, Medve, 
Lazac,Harkály, Szarvas, Hód, 
Sólyom, Farkas, Vidra, Lúd 

Stefanics Adrienn 7.a 

Novemberi születésőek FIGYELEM!! 
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Papírgyőjtés eredménye 
2008. október 

 

Kedves Zsolti! 
Azért ragadtam tollat és írok Neked, mert a tegnapi 

nap folyamán egy 
érdekes fizikai 
bemutató volt az 
iskolánkban. 
Úgy gondoltam, 
mivel Téged na-
gyon érdekel a 
fizika, ezért meg-
osztom Veled 
élményeimet, és 
azokat a kísérlete-

ket, amelyeket bemutattak nekünk. Egy nagyon szim-
patikus úr érkezett Budapestrıl, aki vezette az elı-
adást. A legtöbb kísérletben folyékony nitrogént 
használt, de bemutatott kísérleteket szívószállal és 
lufival is. Többször is kérte a diákok segítségét, pl.: 
amikor folyékony nitrogént öntött kedves barátunk, 
Pintér Patrik kezére. 
Nekem nagyon tetszett az elıadás mely majdnem két 
órán keresztül tartott. Sajnálom, hogy Te nem lehettél 
velünk! 
 Minden jót kívánok: 
Gyır, 2008. nov. 7. Rosy 
 

Kedves Tamás! 
Azért írok, mert tegnap volt egy nagyon érdekes elı-
adás az iskolában. Téged mennyire érdekel a fizika? 
A „fizibusz” országszerte több iskolában tart elı-
adást, és most hozzánk is eljött. Rengeteg érdekes és 
izgalmas kísérletet láthattunk, mint például folyékony 
nitrogénnel való lufi fagyasztás, tojásos kísérlet 
(amikor a nyomás különbség beszívta, majd kinyomta 
a tojást egy vázába), de a legnagyszerőbb a 
„szökıkút” volt (a felmele-
gedı nitrogén kinyomta a 
palack dugóját és szökı-
kútként szabadult ki a pa-
lackból). 
Az elıadás második felé-
ben elektromossággal kí-
sérleteztünk. Ilyen volt az, 
amikor áram segítségével 
üveget forgattunk. Éget-
tünk CD-t mikróval, de a 
legviccesebb az volt, mikor 
az elıadó gázokkal változ-
tatta meg a hangját. 
Nagyon sajnálhatod, hogy nem voltál itt. 
 Üdvözlettel: 
Gyır, 2008. november 7. Ákos 

1.   6.a 93,9 kg/fı 
2.   5.a 74,49 kg/fı 

3.   8.b 63,29 kg/fı 

4.   7.b 59,79 kg/fı 

5. 6.b 54,19 kg/fı 

6. 8.a 49,59 kg/fı 

7. 5.b 47,49 kg/fı 

8. 7.a 46,79 kg/fı 
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Spanyol est 
 

Az est elején Szent Jakab zarándokúton Spanyolországban 
címő elıadást hallgattuk meg. Nagyon érdekes volt. Utána 
a Tio Pepe étterem zenészei leptek meg mindenkit spanyol 
gitárzenével és énekkel. Ezután következett a latin-
amerikai táncok bemutatója: rumbát, szambát, cha-cha-
chát láthattunk. Nagyon tetszett, és a ruhák is fantasztiku-

sak voltak. 
Majd követke-
zett a SALSA 
táncbemutató és –táncház, ahol meg lehetett tanulni 
salsázni. Mi magunk is kipróbáltuk és megtanultuk. Nem 
volt nehéz, csak oda kellett figyelni. Lehetett spanyol ételt 
is rendelni (paellát), amelyben tenger gyümölcsei is vol-
tak. Nagyon jól éreztük magunkat egész este. Ha legköze-
lebb lesz ehhez hasonló, akkor mi mindenképpen elme-
gyünk és ajánljuk mindenkinek, hogy vegyen részt a prog-
ramon. Horváth Zsófia, Barka Márta 5.a 

Anna Frank 
„Történelem a mának” kiállítás 

 
Péntek délután elmentünk Erika nénivel Gyırbe, a Gyermekek Házá-
ba, hogy megtekintsünk egy Anna Frank életérıl szóló kiállítást. Elı-
ször rövid sétát tettünk a városban, és megnéztük a belváros nevezetes-
ségeit. Mikor odaértünk, kis csapatunkat két részre osztották. A csapat 
egyik fele megnézett egy filmet Anna Frank életérıl, a mőben az apu-
káját is hallhattuk beszélni. 
A többiek benn maradtak egy teremben, ahol képeket láthattunk, és 
idézeteket olvashattunk a kislány naplójából, közben két fiatal mesélt 
nekünk az életérıl. Megtudhattuk, hogy milyen borzasztó dolgokat 
kellett átélni a zsidóknak a náci korszakban, amikor üldözték ıket. 
Anna Németországban született egy szidó családban, nıvérét 
Margotnak hívták. Frankfurtban éltek boldogan, ahol zsidó és nem zsi-
dó elfért egymás mellett. Mikor a választásokon Adolf Hitler pártja 
gyızött, antiszemita megmozdulásokra került sor. Ottó Frank elhatá-
rozta, hogy elhagyja Németországot. Hollandiába ment, ahol üzletet 
nyitott és megfelelı szállást keresett családjának. Ezután ık is utána 
mentek, de a nácik megszállták Hollandiát is. Mindenhol zsidókat kerestek. Anna tizenharmadik szü-
letésnapjára kapott egy naplót. Nagyon örült az ajándéknak, mivel nem találkozott barátnıivel, a nap-
lóját tekintette bizalmasának. Minden eseményt és titkot megosztott vele, ı lett az új barátnıje. Nevet 
adott neki, és az írásokat is neki címezte: „Kedves Kittym” megnevezéssel. Mikor Margot, a nıvére 
behívót kapott, a családnak bujkálnia kellett Ottó üzletének a hátuljában, amit Anna a naplójában 
„hátsó traktus”-nak nevezett. 
Élt itt velük még egy család, illetve voltak beavatottak, akik segítettek nekik, ellátták ıket. Mégis 
rájuk találtak, elvitték ıket koncentrációs táborba. A napló a házban maradt, amit az egyik ismerısük 
megırzött, majd ha visszajön a kislány, odaadja neki. De nem jött vissza. Egyedül Ottó, az apa ma-
radt életben. A gyerekek szüleiktıl elválasztva haltak meg egy koncentrációs táborban. Mikor az 
édesapa megtudta, hogy családja már nem tér vissza, megkapta a naplót. Elolvasta és egész máshogy 
ismerte meg a lányát, mint amilyennek eddig látta. Sokkal érettebb volt. Anna írónı szeretett volna 
lenni, és azt akarta, hogy adják ki naplóját, hogy mindenki megtudja, mik történtek. Az apja jelentet-
te meg 1947-ben könyv formájában. Így az egész világon ismertté vált a 15 évesen meghalt zsidó 
kislány. Kustos Dóra 8.b 
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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. 

Hogyan lehet mérni a szél sebességét? 
A szél, mozgásban lévı levegı. 
Az 1-es erısségő szél csak könnyő szellı, a 7-es már komoly vihar. Szélkakas mutatja a szél irányát. 
A szélkakas abba az irányba fordul, ahonnan a szél fúj és nem abba, amerre fúj. Hasonlóan mőköd-
nek a repülıtereken a piros-fehér csíkos szélzsákok. 
 
Miért alszunk éjszaka? 
Az ısember azért aludt éjszaka, mert a sötétben nem látott, és így nem tudott vadászni. Az állatok 
elıl is könnyebben elrejtızhetett, amelyek éjjel is jól látnak. Az éjszakai alvás s a nappali ébrenlét 
testünk számára pontos életritmust szab meg, amelyet nehéz módosítani. 
 
Mibıl van a hó és jég? 
Vízbıl. Ha meleg lábasba teszed, mindkettı vízzé válik. Jég akkor keletkezik, ha megfagy a víz. A 
jég olyan mint az üveg, csak nem annyira kemény. A hó egészen másképp születik. Hiszen tudod, 
hogy hó csak télen van, és felhıbıl hullik. A hó a felhıben vízpárából keletkezik. A vízpárát alkotó 
parányi cseppecskék a hidegben csillogó fehér kristályokká állnak össze, majd lehullnak. Egymással 
találkozva összekapcsolódnak, és végül bolyhos kis hópelyhekként érnek Földet. 

Kónyi Annamária 7.b 

Bars Sári: Mikulás – hívogató 
 

Hull a hó, 
Jaj, de jó! 
Vendég is jön, várva várt, 
Igaz útra rátalált. 
Kristályfogaton szánkázik, 
Fehér bajsza meg nem ázik. 
Süveg van a fejében, 
Úgy röpül át az éjen. 
Tele van a puttonya, 
Várja Tolna, Baranya, 
Sok nagyváros, kicsi falu, 
Várja Kata, Ferkó, Anyu. 
Minden család, minden ház, 
Ablakban cipı, vagy száz… 
Mikor jön a Mikulás, 
Nagy csoki lesz, kis virgács… 
Köd szitál, vagy hull a hó, 
Holnapután csudajó, 
Mert itt leszel végre köztünk, 
Kedves, öreg Télapó! 


