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Áldott, békés 

karácsonyt kí-
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Wass Albert: 

Karácsony igaz története (részlet) 
A világot szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet ked-
véért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az egyedüli 
erı, ami képes elıbbre vinni a világot. Mondhatnánk, a 
szeretet hiánya olyan, mintha fény nélkül járnánk a köd 
homályában, melyben elvész az ösvény, mely démoni 
árnyakat sejtet és ami a semmibe visz. 
Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit meg-
gyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük magun-
kat a szeretet fontosságára az emberi létben. A szere-
tetre, ami ragyogó fényként munkál a bennünket körülve-
vı sötétben, ahol ez a mi világunk telve van az ember ki-
találta rémek ijesztı árnyaival, melyek a győlölködés és a 
szenvedés egyazon tengelye körül forognak. Ezek a kará-
csonyi fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább 
egyszer az évben, hogy nincs más kiút ebbıl a végzetes 
örvénybıl, mint a szeretet. 
Ez a család, kedveseim, kicsi homokszem csak a világban. 
De ha ti fel tudjátok fogni a karácsonyi örömhír valódi 
jelentését, és annak tanítását a magatok kis bővkörében 
mind elkezditek mőködtetni, úgy ez a kicsi homokszem 
ragyogni fog, mint gyertya a sötétben, és segít majd máso-
kat, hogy ık is megleljék a maguk útját. 
A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és 
esıs éjszakák, a mosoly embertársunk arcán, a gondo-
lat, mi örömöt és boldogságot fogan — mindez így 
együtt a világ. Mikor az útját járjátok, emlékezzetek rá: 
nincs semmi egyéb körülöttetek, mint Isten, meg amit be-
lıle visszatükröztök. Ha olykor-olykor úgy érzitek, hogy 
sötét árnyak vesznek körül, jusson eszetekbe, hogy csak a 
magatok árnyékát látjátok, és a sötétség abban nem 
egyéb, mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken a ma-
gatokban rejlı sötét foltokon, és akkor megszabadultok a 
gonoszság, a betegség, a szomorúság árnyától, és minden 
egyébtıl, ami megrémíthet. Legyen menedéktek a szere-
tet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek. 
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A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 
SZOKÁSAI 

Advent 
A karácsonyt megelızı négy hét a 
Messiás-várással telik. Adventi 
koszorút készítenek, virágokból, 
tobozokból, amelyen advent négy 
vasárnapját négy különbözı színő 
gyertya jelképezi. 

Lucázás, kotyolás 
A babona szerint december 13-án, Luca napján kezd-
ték faragni a Luca- széket, amelyet kilencféle fából 
készítettek, és minden nap dolgoztak rajta, hogy kará-
csonyra elkészüljön. A hiedelem szerint aki az éjféli 
misén e székre felállt, felismerte a boszorkányt. 
A Dunántúlon a mai napig szokás Luca napján az ún. 
kotyolás. A fiatal legények sorra járják a házakat , 
mondókával, ráolvasással elvarázsolják a tyúkokat, 
hogy egész évben jól tojjanak. 
Pásztorjárás 
December 24-én, általában délelıtt vagy kora délután 
a pásztorok-hónuk alatt vesszıköteggel- házról házra 
járnak, és egészséget, boldogságot, az állatok körében 
bıséges szaporulatot kívánnak. A pásztor a bal hóna 
alatt viszi az aprószenteket ábrázoló képeket, jobb 
kezében botot tart vagy kolompot ráz, ill. ostort pat-
togtat. Úgy tartják, a lármától sok malac, borjú szüle-
tik majd. 
Regölés 
Jelmezbe öltözött fiúk házról házra járnak, regös hang-
szerekkel- köcsögduda, láncos bot- kísért énekkel kí-
vánnak a ház lakóinak bıséget, gazdagságot, sok bol-
dogságot a következı évre. 
Betlehemezés 
A betlehemezés a legelterjedtebb énekes szokás. Álta-

lában 12-14 éves 
legények adják elı 
a karácsony elıtti 
estén. A betlehe-
mesek végigjárják 
a házakat, és Jézus 
történeteit mesélik. 
A történet elmon-
dása, eljátszása 

után a házigazda megvendégeli 
a betlehemeseket. 

Korbácsolás 
December 28-án, aprószenetek napján a legények főz-
favesszıbıl font korbáccsal végigjárják a lányos háza-
kat. Mondókát mondogatva a vesszıkorbácsokkal 
megcsapkodják a lányokat, hogy egészségesek legye-
nek. 
 
ITT A KARÁCSONY 
A karácsony szó, hasonlóan a magyar szavak egy jó 
részéhez, szláv eredető. İse a régi szláv nyelvben 
meglévı korcsun szó, amely lépıt, átlépıt jelent. 

Karácsony ünnepe 
A karácsonyi ünnep két elembıl tevıdik össze. Erede-
tileg a téli napforduló ünnepe. Az újév ünneplése, az 
újjászületés, a tavasz közeledése felett érzett öröm. 
Latin neve Nativitatis Domini, Natalis Domini. A nyu-
gati kereszténység december 25-én, a keleti keresz-
ténység január 7-én tartja. Jézus Krisztus születésének 
napja. Ehhez viszonyítva számítják a történelem ese-
ményeit. A karácsonyt megelızi a négyhetes advent 
(Úrjövet), ennek elsı vasárnapjával kezdıdik az egy-

házi év is. A jászol állításá-
nak szokása Assisi Szent 
Ferenctıl ered, aki 1223-ban 
a grecciói erdıben az éjféli 
misére egy barlangot rende-
zett be. A hagyományos pa-
raszti kultúrában a népszo-
kások közé tartozik a betle-
hemezés, a paradicsomjáték, 
a kántálás, a vacsora. A ha-
rangok karácsonykor az új-
évet üdvözlik. 
 
Karácsonyfa 
A fenyı már az emberiség 

ıskorában is mági-
kus jelkép volt. 
Örökzöld ágai hir-
dették a téli napfor-
duló ígéretét. Elı-
ször az emberek 
borókát, fagyön-
gyöt, fenyıágat 
akasztottak a mes-
tergerendára. Az 
ısgermánok a fény tiszteletére 
mécsesekkel díszítették a fenyı-
ágat. E szokásokkal rokon hazánkban a Borbála napi 
zöldág hajtása. Késıbb a zöld ágakat termékenység-
szimbólumokkal díszítették. /tojás, alma, dió, mogyo-
ró/. A fa alá tett ajándékokat, ételeket a család eltávo-
zott tagjainak szánták. 
A karácsonyfa története 

A hideg, fénytelen 
téli idıszakban az 
örökzöld fa az éle-
tet, a termékenysé-
get és a növekedést 
jelképezte. Az elsı 
k a r á c s o n y f á r ó l 
Sebastian Brant 
német író emléke-
z e t t  m e g 

Strasbourgban a XV. század végén. Hazánkban Bécs-
bıl, a magyar arisztokrácia példája nyomán terjedt el 
Az elsı karácsonyfát valószínőleg Brunszvick Teréz 
állította Aszódon. 

Smercsek Enikı  7.b 

Bugovics Bence 5.a 

Szabó Veronika 3.a 

Horváth Zsófia 5.a  

Gricz Barnabás 5.a 
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JANUÁR 1-JE 
Julius Caesar rendelte el, hogy december 25-rıl január 
1-je legyen. 
Az a szóbeszéd járja, hogy aki január 1-jén született, 
abból nagy ember lesz. 
Aki pedig január1-jén álmodik valamit, az be is fog 
teljesülni. 
A zsidó idıszámítás középpontja az elsı ember megte-
remtése, ami a Biblia szerint Kr. e. 3760-ban volt. A 
mohamedánok idıszámítása 622. július 16-ával, Mo-
hamed futásának (Mekkából való menekülésének) 
elıestéjén indult. A kínai kalendárium Kr. e. 2697-tıl 
egy régi dinasztia hatalomra kerülésétıl számolja az 
éveket. 
ÚJÉVI ADOMÁNYOK: 
Az újévi adományok szokása az ókorig nyúlik vissza. 
A Kr. e. VIII. században a szabin Tatius királyt a 
Streina istennınek szentelt erdıbıl származó zöldellı 
faágakkal lepték meg újévkor. 
ÚJÉVI ÜDVÖZLET: 
Régi szokássá vált, hogy újévkor képeslapokat kül-
dünk egymásnak vagy éppen ismerısöknek.  
ÚJÉVI FAGYÖNGY: 
Úgy tartják, hogy akik szerelmesek voltak és a fa-
gyöngy alatt megcsókoltál egymást azok boldogok 
lesznek. 
JANUÁR 6. VIZKERESZT 
Január 6. a vízkereszt napja. Ezt a háromkirályok nap-
jának is szokták nevezni. 
Ekkor veszi kezdetét a farsangi idıszak. A karácsony-
fát is ekkor bontsuk le. Az egyház e napon emlékezik 
meg Jézus megkeresztelésérıl, ekkor szentelik a vizet 
meg a tömjént. 
A szenteltvizet széthintették a szobában, az istállóban, 
a földeken, hogy egészségesek legyenek. A betegek-
nek a tarkóját is meg szokták szenteltvízzel kenegetni, 
és a halottakat is. 

Ebbıl a szokásból alakult ki a házszentelés vagy más 
szóval koledálás szokása. Fáradozásaiért a háziaktól 
sonkát, tojást, szalonnát és lélekpénzt kaptak. Egyes 
helyeken a krétát vagy a gyertyát is szenteltvizezték, 
és azzal írtak az ajtóra. Három betőt írtak oda GMB 
(Gáspár, Menyhért, Boldizsár) ettıl azt hitték, hogy 
megóvhatják magukat minden rossztól. 
SZENT BALÁZS 
Szent Balázs születési helye ismeretlen. Orvos és egy-
ben püspök is volt Sivas városában, ami a mai Török-
ország területén fekszik. Nevéhez sok legenda főzıdik. 
Pl.: Egy rémült anya kereste meg, hogy a fia fuldoklik 
egy szálkától. İ megáldotta az anyát, és a szálka el-
hagyta a fiú torkát. Egy másik legenda a szent kivég-
zéséhez főzıdik. Vízbefojtással akarták kivégezni. 
Abba a tóba akarták vetni, amelybe a keresztény asz-
szonyokat fojtották, mert beleszórták a helytartó házi 
isteneit a tóba. A bölcs csodatévı megáldotta a tavat és 
besétált a vízen járva a tó közepéig és megfordult. Hat-
vanöt férfi próbálta elkapni, de belefúltak a tóba. 
PÁL NAPJA 
Pálfordulásnak szokták nevezni azt, amikor valaki az 
egyik pillanatról a másikra a korábbival homlok egye-
nest ellenkezı véleményt fogalmaz meg. A népnyelv-
bıl származó kifejezés a késıbbi szent Pál apostol 
életének arra a pillanatára utal, amikor egy hirtelen 
megvilágosodás után a keresztények üldözıjébıl 
Krisztus követıje, majd apostola lett. Kr u. 67-ben sok 
megpróbáltatás és meghurcoltatás után vértanúhalált 
halt. 
VINCE NAPJA: 
A Vince nap a bortermelı vidékeken fontos nap. Főzı-
dik is ehhez egy mondás: Ha megcsordul a Vince, tele 
lesz a pince. Azt tartották, ha ezen a napon jó idı lesz, 
akkor jó szılıtermelés is. 

Kónyi Annamária és Kapuvári Eszter 7.b 
 

Jeles napok 

Tudod-e? 
 
A Himnusz keletkezésének napján, január 22-én ünnepeljük a 
magyar kultúra napját 1992 óta. Nincs olyan magyar felnıtt és 
gyerek, aki ne tudná a nemzeti himnuszunknak legalább az elsı 
versszakát. Kölcsey Ferenc az erdélyi Szıdemeteren született, 
1815-ben vonult vissza csekei birtokára (a település mai neve 
Szatmárcseke), ahol 1823. január 22-én fejezte be Hymnus címő 
költeményét. Erkel Ferenc zenésítette meg, s legelıször 1844-ben 
a Pesti Nemzeti Színházban hangzott el. A költı-politikus csekei 
magányában az ország, s azon belül a szatmári térség gondjainak 
megoldását kereste, így szorgalmazta a polgárosodást és a job-
bágyság terheinek csökkentését. Kölcsey Ferenc 1838-ban hunyt 
el Csekén, sírja a híres csónakfejfás szatmárcsekei református 
temetıben van. 

Fehér Anna Fruzsina 7.b 
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Szent András Hava 
November végén minden csoportban megtartottuk a Márton 
napot. Közös barkácsolásra és „lakmározásra” hívtuk a szülı-
ket, testvéreket. Készítettünk Márton-napi lámpást, libadísze-
ket, ettünk libazsíros kenyeret, volt olyan csoport, ahol libát is 
sütöttek. A lámpással aztán kimentünk a sötét óvodaudvarra és 
énekelve felvonultunk. A sok kis mécses, mint megannyi szent-
jánosbogár világított. Nagy élmény volt ez gyermeknek és fel-
nıttnek egyaránt. A kedves szülık Mártonnapi adományait 
nagyon köszönjük! Ezzel a bevétellel még gazdagabbá tehettük 
a csoport karácsonyát. 
December elején elkezdıdött az adventi készülıdés. Adventi 
koszorút készítettünk, feldíszítettük a csoportszobát és a folyosót. Meggyújtottuk az 1. gyertyát. Be-
szélgettünk a négy gyertya jelentésérıl. Minden nap meggyújtottuk a koszorún a gyertyákat és eléne-
keltük az 
„Ég a gyertya ég 
El ne aludjék, 
Szíveinkbıl a szeretet, 
Ki ne aludjék” szövegő éneket. 
 
Az elsı decemberi ünnep a Mikulás. 
Sok-sok énekkel és verssel készül-
tünk a Mikulás fogadására. 
Megismertettük a gyerekeket Szent Miklós legendájával. A játékba is beépítettük a Mikulás-játékot. 
Készítettünk rénszarvas szánt, beöltöztünk Mikulásnak és eljátszottuk az ajándékozást. Közben éne-
keltünk, verseltünk. 
A gyerekek elhozták a kitisztított kiscsizmájukat és kitettük a csoportszoba ablakába. Vártuk az aján-
dékot a Mikulástól. 
Több csoport is írt levelet Mikulás-országba. Az óvó nénik beleírták a gyerekek kívánságait. 
A cím, hátha valaki nem ismeri: 

Nagykarácsony 
2425 
Mikulásnak 

A választ még nem kaptuk meg, de 
nem csüggedünk, hisz olyan sok 
kisgyerekhez kell a leveleket eljut-
tatni. Türelmesen várunk, hisz min-
den évben válaszolt a Mikulás. 
December 4-én elérkezett a várva 
várt nap. Izgatottan készültünk a Mikulás fogadására. Szánkó helyett hintón érkezett, a rénszarvasok 
helyett lovak szállították a gyerekekhez az ajándékot. 
Ez teljesen természetes akkor, ha Mikuláskor nincsen hó. A Mikulás nagyon leleményes, megoldja a 
problémákat. Az öröm azonban változatlan, hisz eljött közénk, akit úgy vártunk. 
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A következı ünnepünk december 13-án a Luca napja. 
A régi falu életében a mezei munkák megszőnése a könnyebb életet 
jelentette. Ilyenkor a fiatalság maskarába öltözve járta a házakat, 
hogy vidámságot, örömet vigyen a téli napok egyhangúságába. Mi is 
felidéztük ezeket a szokásokat, a hagyományırzı munkaközösség 
tagjai egy-egy csoportban elıadták a Luca napi népszokásokat: 
-„Luca, luca kitty-kotty, kitty-kotty 
Néném asszony litty-lotty, litty-lotty 
Akkora zsírja legyen a disznójának, 

mint a kútban a víz ... stb A jókívánságot kántálják, és cserébe a ta-
risznyába egy kis ajándékot is várnak. Ilyenkor ültetjük el a Luca-
napi búzát, amely karácsonykor teljes pompájában zöldellik. 
December16-án jött a Jézuska az óvodába. Csengı szó jelezte a Jé-
zuska érkezését. Karácsonyi énekek, csillagszóró közepette fedeztük 
fel az ajándékokat. A hagyományırzı munkaközösség minden épü-
letben elıadta A karácsonyi asztal címő népi játékot. Ez az elıadás felidézi a régi karácsonyok han-
gulatát, szokásait. A gyerekek nagy örömmel adják elı, és magukénak érzik ezt a kort és hangulatot. 
Nagyon könnyen megtanulják a népi rigmusokat, énekeket. Fontos feladatunk tehát a hagyományok 
ápolása és fenntartása. A csoport-karácsonyok után mindenhol meghívtuk a szülıket egy közös kará-
csonyvárásra, ahol felidéztük a régi betlehemezést, Lucázást, és megvendégeltük a szülıket a saját 
készítéső mézes kaláccsal. A meghitt karácsonyi mősorokkal szerettünk volna hozzájárulni a kará-
csonyi készülıdéshez, várakozáshoz. A háromcsoportos óvoda óvónıi karácsonyi regöléssel köszön-
tötték az óvoda dolgozóit—immáron hagyományként—minden évben. Jókívánságaikat csokorba köt-
ve hintették szét minden csoportban. 
Minden kedves olvasónak kívánok békés karácsonyt és boldog új évet! 
Kicsi vagyok  
Székre állok,  
Onnét egy nagyot kiáltok: A képeket válogatta: A szöveget összeállította: 
Boldog új évet Urszínő Marietta Boda Gáborné 
Kívánok! óvodapedagógus óvodapedagógus 

Mikulásvonatoztunk! 
Mi az idén többször is találkozhattunk a Mikulással! Eljött hozzánk az iskolába, teletette otthon az 
ablakba kitett csizmánkat ajándékokkal, s énekelhettünk, verseket mondhattunk neki a 
"Mikulásvonaton".Hagyományosan minden évben december 6. körül egy különvonat a gyıri vasútál-
lomásról elindul egy izgalmas kirándulásra. Míg megérkeztünk a nagykarácsonyi „igazi” magyar 
Mikuláshoz vagy a Fıvárosi Nagycirkuszhoz vagy a jégrevőbe, addig a vonatos Mikulástól is kap-
tunk ajándékokat. Az idei évben is Budapestre utaztunk, külön fülkés kocsiban, mivel 92-en voltunk. 
Közvetlen a Campona áruház elıtt szálltunk ki, mely nevét a mai XIII. kerület Nagytétény régi római 
kori nevérıl kapta. Az áruház a gyıri Árkádnál is sokkal nagyobb.150 bolt, több étterem és szórako-
zóhelyek vannak benne. Mi elıször a Tropicáriumba mentünk. Egy csoda, aki még nem látta. Egy 
Svédországban élı magyar üzletember hozta létre. Belépés után a hazai halfajtákkal ismerkedhet-
tünk, majd egy trópusi esıerdıbe érkeztünk. A csatornából állandóan esett az esı, bár most nem vil-
lámlott és dörgött. A madarak énekeltek, a selyemmajmok szabadon ugrándoztak a fákon, állítólag a 
látogatók zsebébıl is elcsennek ezt azt. A 2,5 méteres alligátor békésen szunyókált, rá sem hederített 
a körülötte úszkáló kövér halakra, mivel hetente csak kétszer eszik. A terráriumokban félelmetes kí-
gyókat, régi idık dinoszauruszaira,mesebeli sárkányokra emlékeztetı leguánokat, irtóztató békákat, 
gekkókat, hatalmas pókokat láttunk. Az édesvízi akváriumokban színpompás halak úszkáltak a díszes 
korallok között,köztük a mókás bohóchalak,a táncoló tőzhalak és a lusta morénák. A 13 méter hosz-
szú látványalagútban felettünk suhantak az éles fogú cápák, és a ráják hasát is lehetett látni. De a 
rájasimogatóban volt a legjobb !Kicsit vizesek lettünk, de sikeredett egy-egy angyalarcú vagy tüskés 
rájához hozzáérni. És még kiütést sem kaptunk. Szabadidı is volt. Kifosztottuk a McDonald's-ot, 
meglátogattuk az összes butikot, énekeltünk a camponás Mikulásnak. Bejárt a vonat, senki sem ve-
szett el, így estére fáradtan értünk haza. Jövıre te is gyere velünk ! 

Fehér Szabina és Tar Valentina 6.a 



 

6 

CSENGETÉS 

Színházlátogatás Gyırben 
Alsós diákjaink szívesen vesznek részt színházi elıadásokon. Ebben a tanévben a BBMMK kínálta, 
négy alkalomra szóló színházbérletet vásárolták meg. 
Nagyon elegáns, szép környezetbe érkeznek már az elıtérbe. Elıször A kisherceg gyönyörő története 
varázsolta el a gyerekeket. A víz alatti világot, valamint Ariel és a herceg meséjét láthatták zenés 
színpadon. 
Nemrég J. K. A. Musaus: Az elrabolt fátyol címő mőve alapján készült Hattyúk tava címő zenés, tán-
cos meseelıadást kísérhették figyelemmel tanulóink. Egy csodás mesevilágba csöppentek, ahol a 
mindent elsöprı szerelem gyızedelmeskedik a leggonoszabb átok fölött. Szigfrid és Odett története 
szinte elvarázsolta ıket. A történetet Csajkovszkij azonos címő balett szvitjének csodálatos zenéjé-
vel, valamint látványos térhatású háttérképekkel színesítették. 
A gyerekek mindig lelkes tapssal jutalmazták a színészek játékát. 

Varga Mária tanító néni 

Kiss Gergı 2.a Talpas Máté 2.a Vinkler Viktória 2.a 

Menyasszonytánc 
November 17.-én néhány gyermek és felnıtt ellátogatott a Budapesti Ope-
rettszínházba. Láthattuk a Menyasszonytánc musicalt. Rengeteget nevet-
tünk, hiszen a darabban sok humort rejtettek el, szó volt még szerelemrıl, 
katonákról, s legfıképp a vallásról. Az elıadás megmutatta, hogy az igazi 
szerelemben nem a származás a legfontosabb. 
Köszönjük az Ifjúságért Alapítványnak a lehetıséget, Dobó Zsolt bácsinak a 
szervezést, nagyon jól éreztük magunkat. 

Karczag Bernadett 7.a 

A Pál utcai fiúk 
2008. november 27-én a Bartók Béla Megyei Mővelıdési Köz-
pontba látogattunk el, ahol az 5. osztályosok egy megható ze-
nés színpadi elıadást láthattak. Az izgalmas, fordulatos, néha 
vicces, ám szívbemarkoló történet két csapat küzdelmérıl szól, 
melynek tétje a Grund, melyrıl sem a Pál utcai fiúk, sem a 
Vörs ingesek nem hajlandók lemondani. Az elszánt küzdelem 
áldozata lett a legkisebb csapattag, a hıs kis Nemecsek Ernı, s 
ezzel a mő egy szomorú fordulatot vesz, hiszen tüdıgyulladás-
ban kell meghalnia. Meghal barátaiért, a Pál utcai Grundért, s a 
tragédia szembesíti a két csapatot a gyerekes viszálykodás ér-
telmetlenségével. A döbbenetet a kibékülés követi, amit a kis 
Nemecsek már csak „fentrıl” láthat. 
A színházi élmény biztos segítségünkre lesz ennek a gyönyörő 
irodalmi élménynek az elolvasásakor. 

Gyıri Kata 5.b 
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Győjtsük együtt a Sulipontokat! 
Kedves Gyerekek! 
Osztályfınökötöktıl bizonyára értesültetek arról, hogy az alsó tago-
zatosok nagy pontgyőjtı akcióba kezdtek. Az Univer termékeken 
lévı sulipontokat győjtjük, mert udvarunk felújításához szeretnénk 
pénzt nyerni. Ha Ti is szeretnétek igényesebb környezetben eltölteni 
a szabadidıtöket, segítsetek a pontgyőjtésben! Tudjátok: „Sok kicsi 
sokra megy!” Nyerjen a MI iskolánk! 
 
Az elsı kétszáz pontért járó kosárlabdákat iskolánk nevében Suller 

Zoltán 2.b osztályos tanuló vette át. 

Télköszöntı 

November 28-án tartottuk hagyo-
m á n y o s  „ İ s z b ú c s ú z t a t ó -
télköszöntı” mősorunkat. A ren-
dezvény sikerét és népszerőségét 
jelzi, hogy ebben az évben több 
mint 250 vendéget köszönthettünk. 

Köszönjük a szülıknek és a vendégeknek a támogatást, mellyel rendezvényünk sikeréhez hozzájá-
rultak! alsós tanító nénik 

Hulladékgazdálkodás 

Novemberben ellátogattunk a Krúdy iskola aulájában szervezett 
„Hulladékból termék” kiállításra. A kiállítás a szelektív hulladék-
győjtéssel és az újrahasznosítással foglalkozott. Láthattunk kartonból 
készült bútorokat, mőanyag flakonból és nejlon táskákból készített 
padot, gumiabroncsból készült gumitéglákat, mőanyag hulladékból 
készült kabátot és még sok más érdekességet. 

7.a és b  osztály tanulói 

Budapesti élménybeszámoló 
 
November 14-én a két nyolcadik osztály Budapestre ment kirándulni. A reggeli korán kelés 
alaposan kifárasztott mindenkit, de ez abban térült meg, hogy 10 órakor már a Vam Design 
Centernél voltunk, ahol sort kerítettünk a Bodies kiállításra. A félelmetes, ámde valós em-
beri szervek mindenkiben mély csodálatot, érdeklıdést keltettek. Láthattunk embriókat, 
csontvázakat, különbözı belsı szerveket. Megdöbbentı volt számunkra az egészséges és a 
nikotintól szennyezett tüdı egymás melletti látványa. Nem gondoltuk volna, hogy a do-
hányzás tényleg ennyire ártalmas lehet. Késıbb utunk a Planetáriumba vezetett, ahol lenyő-
gözı csillagászati bemutatót láthattunk. Volt azonban, aki a sötétben álomba szenderült és 
hangosan horkolt. Ezek után következett a Csodák Palotája. Nagyon sok érdekes játékkal 
találkoztunk. Reflex, emlékezıképesség, ügyességi, gyorsasági és egyéb tulajdonságaink vizsgálatára alkalmas 
mőszert próbálhattunk ki. Megnéztünk az Öveges teremben egy kísérlet sorozatot is. A legviccesebb az volt, 

mikor a kovászos uborkát vizsgáltuk meg, hogy vajon, ha áramot vezetünk bele, akkor 
ugyanúgy ég-e, mintegy villanykörte… Mi sem gondoltuk volna, hogy a kovászos uborkát 
használhatjuk izzónak is. De ez bizony lehetséges. A sok „kütyü-mütyü” után nem volt 
kedvünk otthagyni a Csodák Palotáját. A nap végén kaptunk egy rövid szabadidıt, hogy 
átmehessünk a Mammut bevásárló központba. A hatalmas bevásárlóközpont bejárásához 
nem volt elég fél óra, de szabadidınk minden percét élvezettel töltöttük. A hazaút nevetés-
ben, pihenésben, lazításban gazdag volt. Így érkeztünk meg a mi otthonunkba, Gyırbe. 
Hisz mindenhol jó, de a legjobb otthon. 
Köszönjük osztályfınökeinknek, valamint az igazgató néninek, hogy ilyen élményekben 
gazdag napot biztosítottak nekünk. Kustos Dóra, Lakó Anna Veronika 8.b 
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„Maximális sebességgel az egészségért” 
 
Az elmúlt tanévben Kovács Margit szü-
letésének 105. évfordulója tiszteletére 
határozta el a nevét viselı ÁMK, hogy 
minden tanévben rajzpályázatot hirdet a 
város óvodásainak, általános és középis-
kolásainak. A második alkalommal kiírt 
versenyre a mi iskolánk diákjai is nagy 
lelkesedéssel készültek, hiszen az elmúlt 
tanévben szép sikereket értünk el. A 
téma is sok lehetıséget kínált. 

„Maximális sebességgel az egészségért” címet végig beszélgettük, és kedvet kaptak hozzá tanulóink, hiszen ide 
tartozik a mozgás, a táplálkozás, a tisztálkodás, sıt még a környezeti hatások is. Minden évfolyam munkáját 
külön értékelte a zsőri. A díjátadáson elmondták, hogy a közel négyszáz pályázó közül a legnépesebb csapat a 
harmadik osztályosok kategóriája volt, ezért ott több helyezést is kiadtak. Nagy örömünkre, ahol versenyez-
tünk, helyezést is értek el iskolánk diákjai. Remélem a kínálkozó lehetıségeket ezentúl is megragadják diákja-
im, hiszen a sok munka meghozza a sikereket is. 
Díjazottak: 

3. évfolyam: I. Szabó Veronika 3. a 
 II. Pusztai Fanni 3.b 
 III. Juhász Réka 3.a 

4. évfolyam II. Pápai Blanka 4.a 

5. évfolyam I. Fekete Boróka 5.a 
6. évfolyam II. Kosztyán Csilla 6. b 
7. évfolyam II. Smercsek Enikı 7.b 
Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra: 

Matematika versenyek 
Maróth Rezsı Varga Tamás 

 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

CSENGETÉS, a Ménfıcsanaki Petıfi Sándor ÁMK tanulóinak lapja. 
Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával. 

Szerkesztı: Süveges Jusztínia, Tördelı szerkesztı: Mné Bedıcs Rita, 

Lázárné Ili néni 

Kosztyán Csilla 27 Kincses Dóra 20 Kovács Bálint 27 Marosi Patrik 20 

Pénzes Martin 27 Juhász Márton 16 Sulyok Fanni 26 Vass Ákos 17 

Sárváry-Kovács 
Krisztián 22,5 Bugovics Bence 16 Rum Szabolcs 26 Kovács Nóra 14 

Pintér Ákos 22 Gyıri Kata 14,5 Smercsek Enikı 17 Kustos Dóra 13 

Zimonyi Szabolcs 20,5 Horváth Zsófia 12 Szele Richárd 17 Józsa Dorina 12 

Varga Balázs 20,5 Szabó Patrícia 12 Timár Norbert 16 Nagy Fanny 11 

Sebestyén Bence 17 Petrovicz Patrik 12 Horváth Gergı 14 Sebestyén Zsolt 10 

Janicsek Zsanett 16 Pintér Balázs 12 Zavada Delinke 13   

Kelemen Atilla 16 Sisa Norbert 11 Ikker Tamás 12   

Karakai Orsolya 15 Bartos Viktória 10,5 Molnár Eszter 11   

Fehér Viktor 11,5 Lázár Dániel 11 Karczag Bernadett 10 
  

        Kapuvári Attila 10   


