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Ifju lánya a vén télnek, 
Kedves kikelet, 
Hol maradsz? mért nem jelensz meg 
A világ felett? 
 

Jöszte, jöszte, várnak régi 
Jóbarátaid; 
Vond föl a kék ég alatt a 
Fák zöld sátrait. 
 

Gyógyítsd meg a beteg hajnalt, 
Beteg most szegény, 
Oly halványan üldögél ott 
A föld küszöbén; 
 

Áldást hoz majd a mezıre, 
Ha meggyógyitod: 
Édes örömkönnyeket sír, 
Édes harmatot. 
 

Hozd magaddal a pacsírtát, 
Nagy mesteremet, 
Aki szép szabad dalokra 
Tanít engemet. 
 

S ne feledd el a virágot, 
Ne feledd el ezt, 
Hozz belıle, amennyit csak 
Elbír két kezed. 
 

Nagyobbodtak a halálnak 
Tartományai, 
S bennök sokan a szabadság 
Szent halottai; 
 

Ne legyenek szemfedıtlen 
Puszta sír alatt, 
Hintsd reájok szemfedıül 
A virágokat! 

Pest, 1848 április 
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1848. március 15. nemzeti ünnepünk 
 
Az 1848-as párizsi forradalom március 15-re érte el Pes-
tet. Az események a Pilvax kávéházban kezdıdtek, hi-
szen itt győltek össze a márciusi ifjak, és itt fogalmazták meg a 12 pontot. A 
kávéház után az egyetemekhez mentek, hogy maguk mellé állítsák a hallga-
tókat. A hallgatókkal együtt a Landerer nyomdához 
igyekeztek, hogy kinyomtassák a 12 pontot és a Nem-
zeti dalt. Ezután a Nemzeti Múzeumhoz mentek, ott 
Petıfi felolvasta a Nemzeti dalt, ezzel buzdítva a népet. 
Az események ezután a Helytartótanács elıtt folytatód-
tak. A tanács nem tehetett semmit a tömeggel szemben, 

ezért kiengedték Táncsics Mihályt a börtönbıl. A nap azzal zárult, hogy a 
Nemzeti Színházban megnézték Katona József Bánk bánját. 

Kónyi Annamária 7.b 
 

Korcsolyázni voltunk 
 
Január 19-én a felsı tagozat jégkorizni ment a 
gyıri mőjégpályára. Elıször az 5.és a 8., majd a 
másik két évfolyam. A jégen volt sok nevetés, 
esés, koccanás. Levente bácsi az ügyesebbeknek 
sorversenyt is tartott. A nyertesek késıbb jutal-
mat kaptak. A versenyek után 13 óráig még lehe-
tett korizni. Ám sajnos 1-kor indultunk vissza a 
suliba. A koccanások ellenére nagyon jól éreztük 
magunkat, reméljük jövıre is elmegyünk. 

Karczag Bernadett 7.a 
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Jégnap az alsóban 

Február 20-án a gyerekek nagy izgalommal indul-
tak a gyıri korcsolyapályára. Többen már nagyon 
ügyesen tudtak korcsolyázni, így ık boldogan sik-
lottak a jégen. Néhányan a kezdeti botlások után 
örömmel csatlakoztak hozzájuk. Volt vidám játék, 
hangos kacagás, sikongatás! 
Kellemesen elfáradva, de jókedvően érkezett haza 
a gyereksereg. 

Fizikanap 
 
2009. január 31-én a hetedik osztály a Krúdy iskolába látogatott a fizika napra. Elıször 

megnéztük, hogy hogyan is szállnak a hılégballonok, majd a kémia 
terembe mentünk, ahol sok látványos és érdekes kísérletet láttunk, 
amit az ott tanuló diákok mutattak be. Ez csak bemelegítı volt a 
körútra. A bemutató után körbejárhattuk az aulát, ahol még több 
kísérletet láthattunk. Pl.: vulkánkitörést, flambíroztak almát, amit 
meg is lehetett kóstolni, pár mozdulattal elolthattunk több gyertyát 
… szóval rengeteg látnivaló volt. Akár regisztrálhattuk is magun-
kat. Meg kellett mondani a nevünket, címünket, iskolánkat és egy 
lapot kaptunk, ami azt bizonyította, hogy a fizikanapon jártunk. 
Sok mindent láthattunk, ami nem mindennapi, és elmondhatom, 
hogy érdekes délutánt töltöttünk Judit nénivel és igazgató nénivel. 
Köszönjük az élményeket!  Smercsek Enikı 7.b 
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Sarkady Sándor 
Farsang 

 
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, 
Járjátok a bolondját; 
Dínomdánom, vigalom – 
Nincs a táncra tilalom! 
 
Maskarások, bolondok, 
Rázzátok a kolompot; 
Takarodjon el a tél – 
Örvendezzen, aki él! 

Az alsósok sokan 
öltöztek jelmezbe. 

A felsısök sokat táncoltak. 
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Már a 7. osztály második félévében elkezd-
tünk azon izgulni, hogy milyen is lehet a fel-
vételi. S ez a nagy nap elıtt még fokozódott, 
de megnyugtatott bennünket az a tény, hogy 
tanáraink nagyon sokat segítettek nekünk a 
felkészülésben. A legjobban akkor izgultunk, 
mikor már bent ültünk a teremben, és vártuk, 
hogy végre kinyithassuk a tesztlapot. A fel-
adatok igazándiból nem voltak olyan nehe-
zek /bár a matek nehezebb volt, mint a ma-
gyar/, de arra nagyon figyeljetek leendı felvé-
telizık, hogy irtó könnyőnek látszik a feladat, 
de mégis gondoljátok meg, mire kell válaszol-
ni. Mit tanácsolunk? Nézzétek át és csináljá-
tok meg az elmúlt évek feladatlapjait, mert az 
is nagyon sokat segít. A feladatlapot célszerő 
elıször áttekinteni, majd a könnyebb felada-
tokkal kezdeni, és azt hagyni a végére, ami 
nem megy. Járjatok rendszeresen elıkészítı-
re! Mikor megkapjátok a kijavított feladatla-
pot, mindenképpen nézzétek át a tanárokkal, 
hátha találtok még pontokat. Reméljük, hogy 
mindnyájan jól fogtok felvételizni! 

Kelemen Bettina, Marosi Patrik, Kalamár 
Réka 8.b, Gazdik Cintia 8.a 

Nemrég volt életünk elsı nagy megpróbáltatá-
sa. Hiszen hamarosan iskolánktól, és az osztá-
lyunktól is búcsút kell hogy vegyünk. A felvé-
teli január 24-én volt, ahol elıször a magyar 
felvételi teszt kitöltésére került sor 10 órakor, 
11-kor pedig a matematikára. Az izgalom min-
den diákban ott volt, hisz a „tét” nem csekély. 
Ez a nap döntı fontosságú volt számunkra, és 
egész életünket befolyásolja. Ám amilyen nehe-
zen jött el a felvételi napja, olyan hamar estünk 
túl a teszteken. Hatalmas kı esett le a szívünk-
rıl, de újabb izgalom vár ránk, hisz az eredmé-
nyekre áprilisig várnunk kell. Ezt az idıszakot 
mindenképp ki kell élveznünk, hisz jövıre 
újabb megpróbáltatások várnak ránk. A mostani 
hetedikeseknek pedig javaslom az elıkészítı-
kön való megjelenést, mert hatalmas segítség 
volt számunkra is. Köszönjük a segítséget! 

Lakó Anna 8.b 

Reggel nyolc óra, két órával az indulás elıtt. 
Mikor felkeltem, a szívem úgy dobogott, hogy 
majd kiugrott a helyérıl. Két óra múlva felvéte-
lizek!!! Jesszusom! Ezek a gondolatok voltak a 
fejemben, ezekkel keltem és ezek a gondolatok 
kavarogtak a fejemben egészen kilenc óráig. 
Elindultunk. Kétszer ellenıriztem a táskámat, 
hogy mindent beleraktam-e. Útközben bekap-
tam néhány szılıcukrot, tudniillik a szılıcukor 
serkenti az agymőködést. Elsınek értem oda, és 
teljesen kivert a víz, mert idegességemben azt 
hittem, hogy senki sem jön ide. Majd tíz perccel 
késıbb megérkezett az elsı barátnı, aztán 
ahogy együtt várakoztunk gyorsan telt az idı. A 
felvételi elkezdése elıtt fél órával kaptunk egy 
rövid tájékoztatót. A magyarral kezdtünk, ami 
ebben az évben könnyő volt. A matek kifogott 
rajtam, de igyekeztem a tılem telhetı legjobb 
tudást nyújtani. A felvételi írása közben meg 
fogjátok tapasztalni, hogy a legnagyobb ellen-
ség az idı. Nagyon jól be kell osztani. 
Tehát hetedikesek, csak azt tudom mondani, 
hogy ne izguljatok, járjatok az elıkészítıkre, és 
tanuljatok rendesen, mert akkor biztos jó felvé-
telit írtok. 

Nagy Fanny, Radnai Viktória 8.a 

Az ország összes nyolcadikosa 2009. február 
24-én írta meg a központi felvételit. 
Ezt a napot mindannyian nagy izgalommal 
vártuk. Hónapok óta sokat készültünk erre a 
próbatételre az iskolai elıkészítıkön, illetve 
otthon is. Persze kell hozzá hét hét kitartó 
munkája is! Reggel fél tíz körül már mindenki 
ott volt a kiválasztott iskolában, és elfoglalta 
a termet, ahol írta a teszteket. Pontban tíz óra-
kor megkaptuk az elsı feladatsort. A felada-
tok fıként szövegértési, és logikai jellegőek 
voltak. Számunkra az izgalom miatt elég ne-
héznek tőntek, fıként a matek. Így utólag per-
sze már sokkal könnyebbnek látszanak. Ah-
hoz hogy megtudjuk körülbelül milyet írtunk, 
nem kellett sokáig várnunk, mert délután egy 
órára már fenn voltak a megoldások az inter-
neten. A pontjainkat már megtudtuk, most 
csak az a kérdés, hogy hova fogunk járni jö-
vıre. Köszönjük a felkészítést! A jövendıbeli 
nyolcadikosoknak pedig sok szerencsét kívá-
nunk a következı évi felvételihez! 

Kutstos Dóra 8.b 
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A téli ünnepkör színes és eseményekben gazdag idıszaka a 
farsang az óvodában. 
Január 9-én immár hagyományként közös FARSANGNYI-
TÓT tartottunk a kastély pincéjében. 
A hagyományırzı munkaközösség óvónıinek csodálatos 
elıadása vidám, kedves hangulatot teremtett a gyerekek örö-
mére. A gyönyörő jelmezek, a profi elıadás mindnyájunkat 
elvarázsolt. Gratulálunk óvó nénik, és köszönjük nektek! A 
hosszú farsangi idıszak sok lehetıséget kínál a mókázásra, 
táncra, a farsangi népszokások megismerésére, álarcok barkácsolására. Minden csoport feldí-
szítette a csoportszobát, a folyosót. A hangulatos, vidám környezet fokozta a farsangi bálra 
való készülıdés örömét. Izgalommal beszéltek arról, hogy ki milyen jelmezbe szeretne beöl-
tözni. Persze, volt aki nagy titokban tartotta és meglepetésnek szánta. 
A Rozmaring csoportban minden évben felhúzzuk a sátrat és 
megkezdjük a cirkuszos játékot. Elıkerülnek a trombiták, 

cintányérok, vízi zenekart ala-
kítunk. /A hozzávaló hang-
szereket, színes üvegeket ma-
gunk festjük, és különbözı 
magasságban megtöltjük víz-
zel./ Kötéltáncos, állatszelídí-
tı, bővész, tőzugró, erımő-
vész, birkózók lépnek fel a mősorban, akiket a porondmester 
konferál fel. 

A Méhecske csoportosok gyönyörő papírbabákat alkottak, a ruhájukat festéknyomdával ké-
szítették, majd meg is táncoltatták ıket. 
Február 3-án Szent Balázsra emlékeztünk. A három csoportosban a Szentjánosbogár csopor-
tosok énekekkel és mondókákkal kívántak jó egészséget mindnyájunknak. Mariann óvó néni 
pedig elmesélte a népszokás eredetét. Hogy ne fájjon a torkunk, finom gyógyteát kaptunk 
ajándékba. 
A farsang csúcspontja természetesen a bál. Mindegyik cso-
port mősorral nyitotta meg a vidám napot, melyet a szülık is 
megtekinthettek. Utána jelmezes felvonulás, tánc, mókás ver-
sengés következett és természetesen a lakmározás. Köszön-
jük a kedves szülıknek a finom enni-innivalókat. 
A téli zord idıjárás sem gátolta az élményszerzést. A Nyuszi 

csoport a mentıállomásra lá-
togatott, és az itt tapasztalta-
kat aztán felhasználták az orvosos játék során. Hazafelé pe-
dig az Oldal család jóvoltából a Kölyökpark játszóházban 
„kitombolhatták” magukat. Köszönik a lehetıséget! 
A Százszorszép csoport a Kovács Margit Múzeumban járt, 
majd ezt követıen a Borsos Miklós Múzeumban agyagedé-
nyeket készítettek. 

„Zsuskák, Fruskák, Dorottyák 
Járjátok a bolondját! 
Takarodjon el a tél, 
Örvendezzen aki él!” 

/Sarkadi Sándor/ 
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A farsangi koncert a kastélyban szintén nagy él-
mény volt a gyerekeknek. 
A Rozmaringok a rendırség szervezésében PIN-
DUR PANDUR közlekedési 
versenyen vettek részt. 
 
Kiemelkedı esemény volt 
még az ÓVODÁS SZÜLİK 
BÁLJA. Köszönjük a szülık-

nek a részvételt és a nagylelkő támogatást. Köszönet a szerve-
zı óvónıknek is a kellemes, vidám jó hangulatú estéért. 
 
Február 23-án rendezték az Ovi-Olimpia 
elıdöntıt az Egyetemi Csarnokban. Óvo-
dánkat 2 csapat képviselte. A január óta fo-
lyó felkészülés meghozta a gyümölcsét, 
szép eredménnyel szerepeltek. Gratulálunk 
gyerekek! 
A résztvevık névsora: 
FIÚK: LÁNYOK: 
1.Polócz Márton 1.Nikodém Sára 
2.Polócz Milán 2.Polócz Tamara 
3.Végh Benedek 3.Rom Zsófia 
4.Ferenczi Kevin 4.Abos Réka 
5.Kóródi Gergı 5.Schosz Rebeka 
6.Andorka Benedek 6.Kiss Virág 
7.Boros Ádám 7.Parcsami Kitti Melitta 
8.Oldal Zsombor 8.Póda Petra 
9.Póczik Olivér 9.Németh Vanda 
10.Gricz Boldizsár 10.Hay Sára Piroska 
11.Klauz Ádám 11.Sélley Regina Anna 
12.Mózes Márton 12.Tóth Bettina Anna 
13.Törı Boldizsár 13.Bögöly Boglárka 
14.Farkas Norbert György 
15.Léb Gergı 
16.Zeng Dániel 
17.Baranyai Dávid 
18.Horváth Balázs 
 
Hajrá Olimpikonok ! Drukkolunk nektek a 
gyızelemhez a döntıben! 
 
„Elmúlott a rövid Farsang, de mi azt nem bánjuk…”, hisz a 
KISZE BÁBÚ elégetésével bezártuk a farsangi idıszakot, el-
őztük a gonosz, sötét telet, és várjuk a szép kikeletet, a jó idıt. 
 
 Boda Gáborné 

 óvodapedagógus A képeket válogatta: 
Urszinő Mária Bernadett 

óvodapedagógus 
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Színházlátogatás Budapesten 
Március 2-án az Ifjúságért Alapítvány támogatásával 
eljuthattunk a budapesti Thália Színházban megrendezett 
Abigél címő musicalre. 
1430-kor indultunk a piros iskola elıl és 1615-kor fenn 
voltunk Budapesten. Hamarabb érkeztünk, így várnunk 

kellett, hogy elkezdıdjön az elı-
adás. Kicsit untuk magunkat, ezért 
Erika néni, hogy feldobja a hangu-
latunkat, néhányunkkal átsétált az 
Operaházhoz. Az elıcsarnoknál 
beljebb nem jutottunk, de ennyivel 
is megelégedtünk, mert ez is cso-
dálatos volt. Az épület kívülrıl és belülrıl is szép. Visszasétáltunk a Tháliához 
és pár percen belül kezdıdött a mősor. Mikor a buszon láttuk a szereposztást, 
Csonka András és Udvaros Dorottya nevén megakadt a szemünk. Mindenki 
abban reménykedett, hogy élıben is látni fogjuk ıket. Ez a vágyunk teljesült, 

mert mindketten szerepeltek. A musical nagyon tetszett nekünk, éppúgy, mint az elızı két elıadás is 
(Menyasszonytánc – musical; A víg özvegy - operett). Ez a három elıadás felejthetetlen élménnyel 
ajándékozott meg minket. Mindnyájunk nevében kijelenthetem, hogy nagyon jól éreztük magunkat 
mind a három zenés színdarabon. 
Mindezt köszönjük Dobó Zsolt bácsiéknak: 

Petıfi Sándor ÁMK 20 tanulója és kísérıik 
Smercsek Enikı 7.b 

Operett Színház 
Február 1-jén már második alkalommal juthattunk el az iskola segítségével a 
budapesti Operett Színházba. Ez egy olyan színház, ahol csak operetteket és 
musicaleket játszanak. Ez alkalommal a Víg özvegy címő operettet tekinthettük 
meg. A történet egy nırıl és egy férfirıl szól, akik régi ismerısök. A nı férjhez 
ment, de meghalt a párja és ráhagyta az összes pénzét. Ezért a nı messzi földön 
híres volt vagyonáról, és mindenki csak úgy emlegette: a gazdag víg özvegy. 
Majd egy szép napon újra találkozik a férfival, aki ráadásul régen a szerelme 
volt. Rájönnek, hogy mindketten megváltoztak, és már nem olyanok, mint régen. 
A történet végén pedig összeházasodnak. 
Nagy élmény volt eljutni erre a csodálatos elıadásra, amelyben nagyszerő dalok 
és nagyon szép táncok is vannak. Az Operett Színház épülete is gyönyörő. Belül 
is díszített, és nagyon elegáns a berendezése. Vele szemben található a Thalia 
Színház, ahol márciusban az iskolával az Abigél címő musicalt fogjuk megtekin-
teni. Biztos, akkor is hasonló élményekkel fogunk gazdagodni. Hálásak vagyunk 
az iskolának, amiért ingyen tudja nekünk ezt a lehetıséget biztosítani. 

Lakó Anna 8.b 

Marian Cozma 
(1982-2009) 

 
Marian Cozma, aki mindenki elismerését kivívta szabad gondolkodásával, 
és harcolni akarásával, örökre elment közölünk. Cozma 1982. szeptember 
8-án Bukarestben, Romániában született. Az MKB Veszprém KC kézilab-
dacsapatának beállója volt. Eddigi eredményei a klubcsapatban: Román 
Bajnok, Román Kupa-gyıztes, EHF-Kupa negyeddöntıs, Magyar Kupa-
gyıztes (2007). 

Ikker Tamás 7.b 
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2009 a Csillagászat Éve 

A csillagok és a Naprendszer 
 
Mikor felnézel az égre és látod a sok fényes csillagot, biztosan elgondol-
kozol azon, hogyan is keletkeztek ezek. Mi a csillag? A csillag, izzó gá-
zok, fıleg hidrogén és hélium gigantikus tömege. Belsejében hatalmas a 
nyomás és a hımérséklet. Ez az energia fény és hı formájában sugárzó-
dik ki. A csillagok sokféle színben és méretben jelenhetnek meg. A Nap 
átlagos csillag. Egy dologban mégis különlegesnek számít, nincs társcsil-
laga. ( a legtöbb csillag párban hármasával vagy csoportosan található) A 
csillagok élettartama szorosan függ attól, hogy milyen gyorsan égetik el hidrogénkészletü-
ket héliummá. 
Mi a Naprendszer? A Naprendszer középpontjában a Nap található. Erıs gravitációja vonz-
za és megóvja a bolygókat attól, hogy elszökjenek a világőrbe. A Naprendszerhez a Nap, a 
körülötte keringı 9 bolygó, ezek holdjai, a kisbolygók (meteorok), az üstökösök, és a boly-
góközi (úgynevezett sötét) anyag tartozik. A kilenc bolygó a Naptól távolodva: Merkúr, 
Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz, Uránusz és Plútó (bár a Plútót már 
nem számítják bele, mert még több ezer olyan kisbolygót fedeztek fel, mint a Plútó). A vi-
lágőrben mozog a Nap, (kb. 20 km másodpercenként a sebessége) miköz-

ben magával viszi a bolygókat és a Naprendszer 
összes alkotó elemét. 
A Naprendszer bolygóiról pár szó. 
1.Merkúr: a Naprendszer legkisebb bolygója. 
Hımérséklete 120-180 fok körül ingadozik. 
2.Vénusz: 225 nap alatt kerüli meg a Napot. Fel-
színének hımérséklete akár 480 fok is lehet. 

3.Föld 
4.Mars: A Naprendszernek a Földhöz leginkább hasonló bolygója. Hı-

mérséklete 40-120 fok is lehet. 
5.Jupiter: A Naprendszer legnagyobb bolygója. 1300-szor nagyobb, mint a 
Föld. 16 holdja van. 
6.Szaturnusz: Több száz győrője és 18 holdja van. 
7.Uránusz: Tömege 14,6-szerese a Földnek. Több győrő rendszere és 
holdja van. 
8.Neptunusz: Gázóriás, a Föld 58-szor férne 
bele. Egyik holdjának talán légköre is van. 
9.Plútó: 60 éve fedezték csak fel, olyan távoli. 
Ma már inkább holdnak tartják. 

Lendvay Éva, Radnai Viktória 8.a 

Miért pont 2009 lett a Csillagászat Éve? Mert 1609-ben, 400 évvel 
ezelıtt kezdte meg Galileo Galilei az égbolt céltudatos kutatását 
távcsıvel, és mert 400 évvel ezelıtt jelent meg Johannes Kepler 
egyik fı mőve, amelyben közzétette a bolygómozgásra vonatkozó I. 
és II. törvényt. 
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Soha ne felejtsétek el, hogy másokon nevetni könnyebb, mint magunkon – még áprilisban 
is! Mindig tudjátok, hol van a határ! Élvezzétek a mókákat, és próbáljatok meg magatokon 
is jókat nevetni! Ez a nap errıl szól! 

Április bolondja, 
felmászott a toronyba, 
Megnézte, hogy hány óra. 
Fél tizenkettı, szamár mind a kettı. 

„Tavaszi kórustalálkozó” 
 

Nagy megtiszteltetés érte iskolánk énekkarát. A tavalyi „Éneklı Ifjúság” minısítı hangversenyen va-
ló szereplésünk alapján meghívást kaptunk az idei „Tavaszi kórustalálkozó”-ra, melyet a zsinagógá-
ban rendeztek. Az általános iskolai kórusok közül csupán a Kölcsey Iskola kórusa és mi vehettünk 
részt a rendezvényen, és a város legszebben éneklı énekkarai között léphettünk színpadra. 
Mint a mesében, sok viszontagságon keresztül vezetett utunk. Az elsı gondot a sok beteg jelentette. 
Kovács Juditka például lábadozva az influenzából jött el velünk, hogy segítsen a kórusnak. Volt 
olyan, aki délelıtt még volt iskolában, de szerepelni már nem tudott eljönni. A második megpróbálta-
tást a zongorakísérı személye jelentette. Vele megbeszéltük, hogy 
kísér minket, de egész héten zongoraversenyeken zsőrizett az or-
szág különbözı helyein. Emiatt kedden sikerült csak segítséget 
kapnunk Berki Ibolya tanárnıtıl, aki szerdán délelıtt kerékpárral 
jött ki Gyırbıl, hogy próbálni tudjunk (még szerencse, hogy igaz-
gató néni megengedte, hogy tanítási óra alatt is készülhessünk a 
hangversenyre). A harmadig próbatétel az utazás volt. Akadt olyan 
énekesünk, akinek a szereplı ruhája elszakadt, így nem érte el a 
buszt, de szülıi segítséggel kezdésre ı is odaért. Többen pedig a 
verseny izgalmának köszönhetıen korábbi buszra szálltak fel, de 
velük is sikerült találkoznunk. 
A nehézségek ellenére a szereplés jól sikerült, a közönségtıl nagy tapsot, a jelenlévı szakemberektıl 
pedig elismerı szavakat kaptunk. Kiemelték a kórus tiszta éneklését, erıteljes, telt hangzását. Egyön-
tető véleményük volt, hogy a kórus hangzása az elmúlt egy év alatt nagyon sokat fejlıdött. Ennek kö-
szönhetı az elért szép siker. 
Az énekkar tagjai szerint óriási élményt jelentett, hogy a szereplı kórusok a hangverseny végén 
együtt énekelték a 100 éve született zeneszerzı: Halmos László Jubiláte címő kórusmővét. Köszönjük 
a szervezıknek, Katona Tibor karnagy úrnak, hogy részt vehettünk a hangversenyen. 

Április 1. 
Április elseje a bolondság, a tréfálkozás napja. Ilyenkor sok minden megengedhetı, és az ötletes 
tréfákon nem illik megsértıdni. Persze mindennek van határa és nem jó, ha a bo-
londozás durvaságba torkollik. De vajon honnan is ered ez a szokás? Rengeteg féle 
találgatás van az eredetérıl, ám egyik sem túl meggyızı. Talán az ó-itáliai 
Szaturnáliákból származó középkori bolondünnepre vezessük vissza? Ezzel csak 
az egy gond, hogy ezt az ünnepet december 28-án ünnepelték. Az ókori rómaiak 
ezt az idıszakot Vénusz istenasszonynak szentelték, mert a naptárt megreformáló 
Julius Cesar a saját családjának ısanyját tisztelte benne. Vénusz járulékos mellék-
neve ’aprilis’ volt, amely a latin ’aperire’ „megnyitni” igébıl ered. Más források 

szerint régen április elsejét tekintették az új év kezdetének, akkor 
ébredt fel ugyanis a természet. Ilyenkor az emberek maskarákba 
bújtak, bolondoztak, és sok mindent fordítva csináltak. A keresztény 
egyház késıbb megtiltotta, de a szokás megmaradt. A diákok köré-
ben a legelterjedtebb ez a szokás. Sokan közülük megviccelik taná-
raikat és diáktársaikat. 

Prohászka Fanni és Nagy Fanny 8.a 



 

11 

CSENGETÉS 

Drogmegelızı program 
 

Elıadók: Rabitovszky Erika RÉV szenvedélybeteg gondo-
zó munkatársa, Bogdán Mónika munkatárs. 
Március 28-án szombaton játékos vetélkedı lesz a szenve-
délybetegségek megelızése jegyében. 
Ennek keretében a ZSÁKUTCA címő színpadi elıadást 
lehet megtekinteni az iskola tornatermében. 
Osztályonként hat fıs csapatok vetélkedınek egymással. 

Cigarettázás 
A cigaretta napjaink legveszélye-
sebb élvezeti szere. A szervezetben 
fiatal korban tesz a legnagyobb kárt. 
Csökkenti a növekedést, és ekkor a 
legnehezebb leszokni róla. Magyar-
országon egyre nagyobb a fiatal do-
hányzók száma, és a teljes lakosság 
háromnegyed része dohányzik. A 
dohányzás szívrohamot, agyvérzést, 
tüdırákot, érelmeszesedést okozhat. 
A leggyakoribb ezek közül a tüdı-
rák. Ha valaki sokáig dohányzott, de 
leszokott, a tüdırák képzıdése ak-
kor is folytatódik. Magyarországon 
évente 28 000 ember hal meg a ci-
garetta miatt. Kiss Nándor 8.b 

Korunk pestise: a kábítószer 
A drogok korunk legnagyobb veszélyei. Drognak nevezünk minden olyan szert, mely a szervezetbe 
kerülve annak mőködését megváltoztatja. A drogok lehetnek legálisak (pl. alkohol, nikotin, koffe-
in) és illegálisak (pl. Heroin, Kokain, Marihuána stb.) A kábítószer fogyasztás olyan lelki beteg-
ség, amit nagyon nehéz legyızni. A diszkók túlfőtött légköre is ösztönzı lehet: az ott lévık követni 
akarják az imádott eszményképet, a DJ-k meg, hogy nagyobb legyen az élmény, kábítószert vesz-
nek be. A kábítószer használók varázserıt, megnyugvást, különös kábult érzést éreznek és várnak a 
kábítószertıl.  Rum Szabolcs, Szele Richárd, Gricz Marcell és Timár Norbert 7.b 

1. Egy fiú Extasy tablettát kínál a többi-
nek. Te mit tennél: elfogadnád és kipró-
bálnád 
a. Nem, semmi esetre sem. 
b. Egyszer kipróbálnám. 
c. Ezt mindenki maga dönti el. 
2. A következı drogok közül melyiket 
fogyasztják leggyakrabban? 
a. Alkohol 
b. Heroin 
c. Extasy 
3. hetek óta szerelmi bánatod van. Ho-
gyan próbálnál vigasztalódni? 
a. Tanácsot kérek szüleimtıl. 
b. Társaságba megyek. 
c. Alkoholhoz nyúlok, esetleg droghoz. 
4. Gyakran esik szó arról, hogy a hasist 
legalizálni kellene. Mi a véleményed 
errıl? 
a. Ez semmiképpen nem történhet meg, 

mert függıséget okoz. 
b. Nincs kifogásom ellene. 
c. A drogok betiltásával semmit nem 

érnek el, egyszerően jobban fel kellene 
világosítani az embereket. 

5. Szerinted milyen tulajdonságok 
jellemzik a kábítószereseket? 
a. Kiszámíthatatlan és agresszív. 
b. Feltőnıen laza. 
c. Nagyon öntudatos. 
6. Kipróbáltad már Te is valame-
lyiket? 
a. Igen, de soha többet nem csiná-

lom. 
b. Igen, egészen jó volt. 
c. Nem. 

Pontozás: 

kérdés felelet 

  a b c 

  6 3 0 

2.   6 0 3 

3.   6 3 0 

4.   6 0 3 

5.   6 3 0 

6.   3 0 6 

Értékelés: 
0-18 
Vigyázz, Te igazán veszélyeztetett vagy. Ha rossz környezetbe ke-
rülsz, és ráadásul személyes problémáid vannak, igen nagy a veszé-
lye annak, hogy droghoz nyúlsz. 
18-27 
Nagy az ismeretségi köröd és nem hiányzol egyetlen buliról sem. 
Benne vagy miden balhéban, hülyeségben. De éppen a bátorságod 
és kalandvágyad az, ami veszélybe sodorhat. 
27-36 
Nem a drog teszi az embert! 
Éppen elég öntudatos vagy ahhoz, hogy ellenállj a kísértésnek és 
vagy olya jó fej, hogy tartod magad az elveidhez. 

Drog-teszt 
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Közeleg a húsvét 
 
A húsvét mozgó ünnep. Minden évben más napra esik a nap-
tárban. Mindig a március 21-e utáni holdtöltét követı elsı va-
sárnap. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus feltá-
madásának napja. Magyar elnevezése onnan ered, hogy ekkor 
fejezıdik be a 40 napos böjt. A húsvéti ünnepkör a húsvét elıt-
ti utolsó vasárnappal, a virágvasárnappal kezdıdik. Ilyenkor 
barkát szentelnek a templomban. A húsvét elıtti csütörtökön, a 
nagycsütörtökön emlékeznek meg arról, hogy Jézus búcsút vett 
tanítványaitól. A nagycsütörtöki szent misén szólalnak meg 
utoljára a harangok és a csengık a templomban. Úgy tartják, 
hogy „Rómába mennek a harangok”. Ez a csend egészen nagy-

szombatig tart. Jézus nagypénteken halt meg. Ezért a péntek a szigorú böjt és a tisztálkodás nap-
ja. (meszelnek, takarítanak, nagymosást tartanak és állatokat fürdetnek) Sok helyen nem gyújta-
nak ilyenkor tüzet. Nagyszombaton ér véget a farsangot követı 40 napos böjt, és újra megszólal-
nak a harangok. A tüzet újra meggyújtják és megszentelik. Húsvét vasár-
nap Jézus feltámadásának ünnepe. A húsvét hétfı az ünnepkör legvidá-
mabb napja. Korán reggel kezdıdik a locsolás, a hímes tojás ajándéko-
zással. Mindkettı ısi termékenységvarázslásra utal. A locsolók minden 
házba verssel állítanak be, és minden lányt, asszonyt végiglocsolnak. 
Vidéken egykor kútvízzel, vödörbıl locsolták a lányokat. A locsolásért 
cserébe hímes tojással, piros tojással vagy édességgel kínálták a fiúkat. 

Miért piros a húsvéti tojás? 
 
Egy eredetmonda szerint egy asszony ép-
pen a tojásokat szedegette, amikor Jézus 
feltámadásának hírét meghallotta. A tojá-
sokkal együtt a szomszédba szaladt a hír-
rel, és ott kételkedve fogadták: 
-Úgy támadt ı fel, mint ahogy piros a tojás 
a kötıdben! – mondták tréfásan neki. 
Erre az asszony a kötıjébe nézett, és cso-
dálkozva látta, hogy minden tojás megpi-
rosodott. Ennek a csodás esetnek a tiszte-
letére festik a tojást pirosra. 

Smercsek Enikı 7.b 

A megújuló élet jelképe: a húsvéti 
tojás 

 
A tojás életet rejt. Vidéken a házaknál természetes 
anyagokkal festették a tojásokat. Növényi festékeket 
használtak: cserfakéregbıl sárgát, bürökbıl zöldet, 
gubacsból feketét, a vöröshagyma száraz héjából bar-
nás-vörösest fıztek timsó és ecet hozzáadásával. To-
jásra írt motívumok: óvó, védı, bajelhárító értékő 
jelképek, szimbólumok. A tojásfestés módja: megírás 
íróka segítségével, márványdíszítés, karcolás, rámá-
zás, batikolás. Több ezer évvel ezelıtt ilyen díszes, 
színes tojásokkal köszöntötték a tavaszt. 

Fekete Boróka 5.a  Smercsek Enikı 7.b 
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Január 9-én került sor a Holenda Barnabás Matematika 
Verseny eredményhirdetésére az Apor Vilmos Katolikus Isko-
laközpontban. Az idén 14. alkalommal megrendezett versenyen, 
6 helyszínen: Csornán, Gyırben, 
Kapuváron, Mosonmagyaróvá-
ron, Sopronban és Tatabányán 
egy idıben 1410 kisdiák mérte 
össze tudását, a tavalyinál 60-nal 
többen. (Gyırben 701 tanuló). 
Az egyfordulós matematika-
logika egyéni versenyen: Tar 
Krisztián (2.b) 2.helyezett, fel-
készítı: Kovácsné Gelencsér 
Magdolna. Szabó Alexandra (3.a) 5. helyezett, felkészítı: 
Haczai Józsefné. 
Az egyfordulós matematika-logika csapatversenyen a 2. osztá-
lyosok csapata 4. helyezést ért el. Csapattagok: Tar Krisztián 
2.b felkészítı: Kovácsné 
Gelencsér Magdolna, 
Füredi Virág 2.a felké-
szítı: Pappné Herold 
Rozália, Horváth Dáni-
el 2.b felkészítı: 
Kovácsné Gelencsér 
Magdolna. 

A Diákolimpia Játékos sorver-
seny megyei döntıjén negyedik 
helyezést ért el csapatunk. 
A csapat tagjai: Antalics Boglárka 1. 
osztályos, Tar Boglárka, Szeredi 
Vivienn, Póczik Dávid, Bugovics 
Bálint, Sebestyén Kristóf 2. osztá-
lyos, Juhász Réka, Lázár Lili, Pusz-
tai Fanni, Markó Patrik, Csillag 
Dávid, Szeredi Tamás 3. osztályos, 
Unger Vivienn, Fehér Bíborka, 
Pápai Blanka, Varga Bence, Varga 
József, Korsós Martin 4. osztályos 
tanulók. 
Felkészítı tanár: Haczai Józsefné  

Az Országos Számítástechnika 
Logo Verseny regionális forduló-
ján a 7-8. osztályosok között: Marosi 
Patrik (8.b) 6., Nyíri Tamás (8.a) 9., 
Kovács Bálint (7.b) 11., Vass Ákos 
(8.a) 12. helyezést ért el. Az 5-6. osztá-
lyosok között Torma László (6.b) 8., 
Juhász Márton (5.) 12. helyezést ért el. 
Marosi Patrik, Nyíri Tamás és Ko-
vács Bálint továbbjutott az országos-
ra. 
Felkészítı: Macherné Bedıcs Rita 

A Zichy-palotában rendezték a „Tiszán innen Dunán 
túl” országos népdaléneklési verseny városi és me-
gyei fordulóját. Az iskolánkat képviselı tanulók szépen 
szerepeltek: szóló ének kategóriában Gyıri Kata 5. 
osztályos, Fehér Szabina 6. osztályos és Fekete Fanni 
8. osztályos tanulók arany diplomát kaptak; a kis-
együttes kategóriában Fekete Fanni, Kövecses Szabina 
és Lakó Anna 8.b osztályos és Fehér Szabina 6.a osztá-

lyos tanuló ezüst diplomát; az 5-6. osztályosok tíz fıs énekegyüttese ezüst diplomát ért el. 
Fekete Fanni tovább jutott a megyei döntıbe, ahol február 27-én ezüst diplomával jutalmazta a 
rangos zsőri. 
Felkészítı: Macherné Bedıcs Rita 

Kerékpáros közlekedési verseny megyei fordulóján 
Nagy Péter (4.a) 6., Mester Péter (8.b) 12. 
Felkészítı: Selmeci Lajos 

„Ezüst toll” városi anyanyelvi verseny 
Kovács Nóra (8.a) 3. 
Felkészítı: Süveges Jusztínia 
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Marcalvárosi tanulmányi verseny 

Alsó tagozat 

rajz 

Füredi Virág 2.a 2. Pappné Herold Rozália 
Szabó Veronika 3.a 3. Lázárné verebes Ilona 

matematika 

Szabó Kristóf 2.b 2. Kovácsné Gerencsér Magdolna 

Szabó Alexandra 3.a 3. Haczai Józsefné 

Kaczur Péter 4.b 3. Dr. Kustosé Wulcz Gabriella 

magyar nyelv 

Juhász Réka 3.a 2. Varga Mária 

Felsı tagozat 

matematika 

Kovács Bálint 7.b 2. Jakab Lászlóné 

Marosi Patrik 8.b 1. Jakab Lászlóné 

informatika 

Kozmor Nikolett 8.b 1. Wernerné Pıheim Judit és Selmeci Lajos 

német 
Nyíri Tamás 8.a 2. Odor Jenıné 

Arany János vers és ballada mondó verseny 

Gyıri Kata 5.b 3. Süveges Jusztínia 

egyéni anyanyelvi verseny 

Karczag Bernadett 7.a 1. Süveges Jusztínia 

Varga Tamás matematika 
verseny iskolai fordulója 

1. Marosi Patrik 20 
2. Vass Ákos 17 
3. Kovács Nóra 14 
4. Kustoa Dóra 13 
5. Józsa Dorina 12 
6. Nagy Fanny 11 
7. Sebestyén Zsolt 10 
8. Hegyi Barbara 7 
9. Kiss Nándor 7 
10. Kozmor Nikolett 6 
11. Nyíri Tamás 5 

Felkészítı: Jakab Lászlóné 

Simonyi Zsigmond Helyesírási 
verseny 

5. osztály 
1. Gyıri Kata(5.b)  
2. Kincses Dóra (5.a) 
3. Horváth Zsófia (5.a) 
 
 
6. osztály 
1.Janicsek Zsanett (6.b) 
2.Timár Eszter (6.a) 
3.Karakai Orsolya (6.a) 

7. osztály 
1.Sulyok Fanni (7.a) 
2.Karczag Bernadett (7.a) 
3.Szele Richárd (7.b) 

Smercsek Enikı (7.b) 
 
8. osztály 
1.Kelemen Bettina (8.b) 
2.Hegyi Barbara (8.b) 
3.Kozmor Nikolett (8.b) 

Marosi Patrik (8.b) 

Felkészítı: Süveges Jusztínia, Bısze Levente 
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A Megyei Pedagógiai Intézet által kiírt Cziráki Lajos kép-
zımővészeti tanulmányi verseny megyei fordulójának eredményhirdetése meg-
történt. Diákjaink számot adtak grafikai tudásukról, színtani ismereteikrıl, 
tárgyalkotó képességükrıl. A megyébıl több száz tanuló mérte össze a rajz és 
vizuális kultúra tantárgy keretében szerzett tudását. 
A díjat nyert alkotásokból kiállítás készült, melyet Kara Ákos, a Gyır-Moson-
Sopron megyei közgyőlés alelnöke nyitott meg, és értékelte a diákok teljesítmé-
nyét. A megnyitót színesítette Kustos Dóra szavalata és Szilasi Lajos dalai. A 
vendégeket Lázárné Verebes Ilona a rajz és vizuális kultúra megyei szaktanács-
adója köszöntötte. 

Iskolánk tanulói kiemelkedı eredményeket értek el. 
Díjazottak: 
1. helyezettek: 
Vinkler Viktória (Pappné Herold Rozália) 
Szabó Veronka (Lázárné Verebes Ilona) 
Lakó Rebeka (Lázárné Verebes Ilona) 
Fehér Anna Fruzsina (Lázárné V.Ilona) 
2. helyezettek 
Lázárné Verebes Ilona 
tanítványai:  
Meskó Patrik 
Németh Mercédesz 
Pápai Blanka 
Fekete Boróka 
Fehér Szabina 
Lázár Vivien 
Kiss Dominika 
Annabeth Bendix Nilsen 
Kalamár Réka 

3. helyezettek 
Korsós Dominik 
(Makrainé Palasits Zsu-
zsanna)- 
Szénassy Célia 
(Lappints Csaba) 
Kosztyán Csilla 
(Lappints Csaba) 
Lázárné Verebes Ilona 
tanítványai: 
Lázár Lili 
Pusztai Fanni 
Osztronkovics Fanni 
Lázár Dániel 
Smercsek Enikı 
Kustos Dóra 

Különdíjas: Szabó Patrí-
cia (Lappints Csaba) 

Cziráki Lajos Megyei Képzımővészeti Ta-
nulmányi Verseny 
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CSENGETÉS 

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

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

pillanatképek 


