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Mikor a fasorok csöndesen elmerülnek 
a folyton növı alkonyi ködökben, 
kukoricaszárral vagy répával megrakodva 
s a saroglyában sárgán villogó tökökkel 
hazabúnak a hallgatag kicsi kocsik 
akkor a sőrődı homály alatt — 
 
Üléseken öregkabátba bújt leányok 
verdesik állhatatosan 
az apró ökrök, szırös lovacskák farát 
s a földekrıl úszik utánuk a meggyújtott 
krumpliszár nehéz, keserő szaga — 
 
Az esteledı ıszi ég alatt 
odakünn senki sem marad, 
csak a répakupacok guggolnak súlyosan, 
kedvetlenül, színtelenül, 
mint sejtjeimben a gond és a bánat 
s kiürülnek a rétek mind, mint a világ, 
mikor a kicsi kocsik hazamennek — 

Németország, 1960. október 29. 

Füredi Virág 3.a 

Zsédely Boglárka 1.a 
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Ménfıcsanaki focitábor 2009 
Az iskola befejezése után már nagyon vártuk a tábor elsı napját. 
Sajnos még nem volt annyira jó az idı, és emiatt csak ritkán tud-
tunk kimenni a pályára, de a teremben is jó volt focizni. A kemény 
edzések után voltak pihentetı programok is. Például: filmvetítések 
és csocsó bajnokság. Az edzések után finom uzsonna várt bennün-
ket. A második héten egy bicikli túrán vettünk részt; elmentünk a 
tényıi focipályára. A túrán sokat beszélgettünk és nevetgéltünk. 
Hazafele rendıri kísérettel mentünk a csanaki pályára. A második 
héten sok vetélkedın és kiránduláson vettünk részt. Nekem legjob-
ban a pápai élményfürdı tetszett. Mikor odaértünk, egybıl átöltöz-

tünk és már mentünk is fürdeni. Minden medencét és csúszdát kipróbáltunk. Ezalatt a két hét alatt 
sokat edzettünk, nevettünk és játszottunk. 

Török Balázs 5.b  

Képzımővész tábor a suliban 
2009. jún. 22- 26-án rajztanárunk, Ili néni rajztábort mőködtetett iskolánkban. Minden napra biztosította 
számunkra, hogy jól érezzük magunkat. Sok új technikát megtanított, és régieket felelevenített 
(textilfestés, szén, porpasztell, linómetszés, stb.). Az elsı nap szénnel és porpasztellal dolgoztunk, amivel a 
nagyobbak portrékat, a kisebbek fákat ábrázoltak. Másnap egy lavórba vizet tettünk és abba tust. Majd 
belemerítettünk egy papírt, és ahogy kivettük a vízbıl, a tus rajta maradt és márványos mintát hagyott. 
Késıbb ezekre a felületekre rajzoltunk. Készítettünk olyan rajzokat is, ahol a lapot lefestettük hideg vagy 
meleg színekkel, majd fekete tust tettünk rá, és azt különbözı irányba elfújtuk, ami elágazott bokrokra 
vagy fákra emlékeztetett. A cérnagrafika se maradhatott ki. Elkészítése nagyon egyszerő. Fogjunk bármi-
lyen színő cérnát, egy vízfesték készletet, egy ecsetet, és végül egy 
papírt.  A cérnát az ecset segítségével mártogassuk bele a festékbe úgy, 
hogy egy kevés maradjon üresen. Majd a papírt hajtsuk félbe, nyissuk 
ki és a festékes cérnát össze–vissza tekergessük végig az egyik olda-
lán, hajtsuk rá papír másik felét, közben hagyjunk ki egy kis cérnát. 
Szorítsuk le jól a papírt, és húzzuk ki a cérnát. Kinyitva érdekes formát 
kapunk, amit akár ki is lehet egészíteni tőfilccel. A napokban termé-
szetesen a gyöngyfőzés se maradhatott el. Megtanultuk, hogy hogyan 
lehet különféle karkötıket készíteni, és más dolgokat. Szatináltunk 
poharat, csomóztunk, batikoltunk pólót, terítıt. Az említett linómet-
szésre is jutott idı. Csináltunk olyan képet is, amihez hígító és csúszós 
felülető, színes újságpapír kell. A higítóval papír zsebkendı segítségével lehúzzuk/ lemarjuk a színt az 
újságról egy sima fehér lapra. Ha csak néhány mondattal kéne elmondanom a történteket, akkor íme: Na-
gyon jó volt . Sok érdekes dolgot csináltunk. Sok technikával, élménnyel, rajzzal, tanáccsal gazdagodtunk. 
Köszönjük Ili néninek, hogy idén is megszervezte számunkra ezt a képzımővész tábort. 

Smercsek Enikı 8.b 
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Prágai kirándulás 
2009. június 19-21. a Petıfi-díjasok Prágában kezdték a nyaralásukat. Idegenvezetınk Dobó Zsolt bácsi 
volt, az alapítvány elnöke. Hajnali fél 5 kor indultunk a Kisdobos úti iskolától. Kicsit fáradtak voltunk az 
induláskor, de mikor elindult a busz és egyre távolodtunk Magyarországtól, és közeledtünk Prágához, az 

izgatottságtól mindenki felébredt. Elsı állomásunk a Macochy-hegy 
volt, ahol egy csodálatos cseppkıbarlangot néztünk meg. Egy darabig 
a barlangban barangoltunk a több millió éves cseppkövek között, 
majd hirtelen kiléptünk, és 10 m-s szakadék lábánál találtuk magun-
kat, amit késıbb felülrıl is megnézhettünk, ahova lanofkával mentünk 
fel. Utunkat barlangi-csónakkal folytattuk. A barlangi-túrát követıen 
meg se álltunk Prágáig. Csomagjaink lepakolása után metróval foly-
tattuk utunkat. Jártunk a Venzel téren, az Óvárosi téren, ahol az Orloj 
található, és szerencsénkre láthattuk az órajátékokat(a prágaiaknak 
annyira megtetszett ez a fajta játék, hogy az óra készítıjét állítólag 
megvakították, hogy másnak ne tudjon ilyet készíteni). Sétánk után 

visszamentünk a szállásra, és másnap reggelig nem is keltünk útra. A második nap részletesebben néztük 
meg a várost. Siklóval feljutottunk a kilátóba, ahonnan nagyszerően be lehetett látni a várost. Meglátogat-
tuk a Lıportornyot, a prágai Kis Jézust (akinek állítólag 600 ruhája van, és minden nap másikba öltözte-
tik), a Hradzsint, az Arany utcácskát (ami a régi aranymívesek lakóhelye volt, és innen is kapta a nevét), 
templomokat, a Károly hidat (aminek az egyik szobrát megsimogattuk, és kívántunk valamit, amit 
Nepomuki Szent János emlékére állítottak, akit a híd építésekor dobtak le onnan). Sötétedés után is láttuk 
a várost, ami kivilágítva csodálatos látvány. Fıleg, ha a Károly hidat és a Hradzsint együtt látjuk. A har-
madik nap elsı felében még egy utolsó pillantást vethettünk a városra. Hazafelé jövet egy totót töltöttünk 
ki, aminek nyertesei jutalmat kaptak. Az úton mindenki a szerzett és kapott élményekrıl, információkról 
beszélt. Bennem nagyon megmaradt ez az utazás, amit még a napokban is többször felelevenítek magam-
ban. Szerintem mindenki maradandó élményekkel, csodákkal, szépségekkel gazdagodva tért haza. 

Smercsek Enikı 8.b 

Tőzoltó tábor 
Június 22-én a Gyır-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelem ismét meg-
nyitotta kapuit a tőzoltó tábor lakói elıtt. Összesen 45-en voltunk a táborban. 
Sajnos az idıjárás nem nagyon kedvezett nekünk, mert egész héten esett az 
esı kisebb-nagyon megszakításokkal. Hétfı délután kézmőves foglalkozáson 
vettünk részt, ahol asztali díszt, gyöngybıl karkötıt, saját címert készíthet-

tünk. Vacsora után pedig hennát festhettünk magunkra. Este Activity-vel mulattuk az idıt, ahol az 
egyes sátor gyızedelmeskedetett, ahova barátnım, Niki és én is tartoztam. Másnap délelıtt is nagyon 
esett az esı. Kedden mindenki csak a délutánt várta, amikor is ebéd után elmentünk a gyıri élmény-
fürdıbe. Mikor visszaértünk a tábor helyszínére, akkor egy kicsit elıbújt a Nap. Így kezdetét vette 
néhány sportjáték, ahol a fiúk focizhattak akár a tőzoltók ellen, akár más sátorlakók ellen. A lányok 
pedig tollasozhattak, de akár más játékot is játszhattak. Kedd este lefekvés elıtt a tábor felügyelıi 
jelmezversenyt hirdettek, ahol ismét az egyes sátor diadalmaskodott. A jelmezverseny után még ext-
rém haj- és smink versenyt is rendeztek. Szerda reggel a mentısök az elsısegélynyújtás elméleti és 
gyakorlati tudnivalóit ismertették velünk. Ezután a VFCS-s kocsi (Veszély Felderítı Csoport) részle-
tes bemutatása következett. Délután virágkötésen és íjászaton vehettünk részt. Az este éjszakába nyú-
ló vetélkedıvel fejezıdött be, miután nem volt nehéz senkinek sem elaludnia. A csütörtököt tele iz-
galmakkal vártuk, mert egész héten esett az esı, így elmaradt a tőzoltó feladatok gyakorlása (osztott 
sugárszerelés, a mentıkötél készenlétbe helyezése, hármas hurok, derékkötés és a végtelenített hurok-
kötés, valamint kismotorfecskendezı-szerelés) és a szakmai nap is kérdésessé vált. Végül az idıjárás-
nak köszönhetıen mindez nem maradt el, és mindenki nagyon élvezte, amit mi táborlakók bemutat-
tunk, még a parancsnokoktól hatalmas tapsvihart is kaptunk. A délutánt a hivatásos tőzoltók tőzoltási, 
mőszaki mentési bemutatója zárta, ahol a legbátrabb táborlakók még tálcatüzet is olthattak. Mindezt 
önvédelmi bemutató, rendırök kutyás bemutatója elızte meg. Az estét tábortőzzel és a felnıttek hu-
moros játékával zártuk. Péntek délelıtt a heti versenyek és vetélkedık nyertesei átvehették nyeremé-
nyüket. A táborzárás után mindenki fájó szívvel búcsúzott el egymástól. Ez volt életem legjobb tábo-
rozása, nagyon jól éreztem magam és jövıre is elmegyek. Stefanics Adrienn 8.a 
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Nyaralás a Balaton partján 
A felsı tagozatosok nyári tábora Szántódon volt július 21-25-ig. Az 
idıjárás viszont közbeszólt, és elmosta terveinket. 21-én reggel 8 
órakor szálltunk fel a buszra. Az út másfél órás volt, de útközben 
megálltunk egy vásárban, ahol mindenféle elıadás volt kiskorúak-
nak. Ezután visszaszálltunk a buszba és meg se álltunk az úticélig. 
Amikor megérkeztünk, a Rév hotelbe nem engedtek be bennünket, 
mert túl korán értünk oda. Míg várakoztunk, lementünk a partra. 
Egész héten esett az esı, ezért a játékteremben csocsóztunk és bili-
árdoztunk. Amikor elállt az esı, kimentünk pingpongozni. Mivel az 
idıjárás nem volt kegyes hozzánk, viszont szerettünk volna fürdeni, 
így elmentünk a siófoki termálfürdıbe. Csak az utolsó elıtti napon tudtunk a Balatonban fürödni, bár 
elég hideg volt a víz. Minden nap volt kézmőves foglalkozás, vetélkedı, és szobák közötti versenyek, 
amiket mindig mi nyertünk. Nyereményeket is kaptunk, fıleg édességet. Egyik nap páran részt vet-
tünk a Szent Iván éji programon. Este átgyalogoltunk a néhány km-re levı Zamárdiba, ahol fáklyás 
felvonuláson vettünk részt. Felmentünk a Szamárkıhöz, ahol a Kecskés együttes koncertjét hallgattuk 
meg, majd a tőzugrás során bebizonyosodott, hogy nincsenek köztünk boszorkányok. Jól éreztük ma-
gunkat. Köszönjük Zsuzsa néninek, Juszti néninek, Szofa néninek Enikı néninek. 

Rum Szabolcs, Szele Richárd 8.b 

Egyik este sétánk során egy kis 
boltban ismerıs arcot pillantottunk 
meg. El sem akartuk hinni, hogy a 
Barátok közt Laciját látjuk. Kéré-
sünkre egy balatoni képeslap hátul-
jára ezt írta Tihanyi Tóth Csaba 
színmővész: 
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Alsós diákjaink Gyırújbaráton 
Ezen a nyáron is nagyon sok, pontosan 100, alsó tagozatos kisgyerek táborozott Gyırújbaráton. Egész 
héten jó hangulatban vettek részt a különbözı foglalkozásokon, programokon. Színház, ki mit tud, 
vetélkedı, foci, fürdés, számháború, fonás, sógyurmázás, túrák…Felsorolni is nehéz! A gyerekek sok 
élménnyel, emlékkel gazdagodva térhettek haza. Jövıre is ott leszünk!  

20 éve kiáltották ki a Magyar Köztársaságot 
1989. október 23án, az 56-os forradalom kitörésének napján kiáltották ki a 
Magyar Köztársaságot. 
1956. október 23-a történelmünk dicsıséges napja, 1848 márciusához ha-
sonlítható. Ekkor is az egyetemisták felvonulásával kezdıdött a szabadság 
megszerzéséért való küzdelem. A Petıfi-szobornál találkoztak, majd a 
Bem térre vonultak. Mire az Országház elé értek, hogy meghallgassák 
Nagy Imre beszédét, már 200 ezerre nıtt a tömeg létszáma. Az emberek a 

forradalom jelszavát zúgták. „Aki magyar velünk tart! Ez a haza magyar haza, minden ruszki menjen 
haza! Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!” A magyar zászlóból kivágták a kommunista címert. Így 
vált a forradalom jelképévé a középen lyukas nemzeti lobogó. Végül a szovjet csapatok november 4-
én leverték a forradalmat. Kegyetlen, véres megtorlás következett ekkor is. Sokan meghaltak, Börtön, 
vagy kivégzés lett a sorsuk. Mások külföldre menekültek. 
A Magyar Köztársaság jelképei minden más hazától megkülönböztetik hazánkat. Legfontosabb jelké-
peink: 

Zászló Címer Himnusz 
Színei: piros-fehér-zöld. 
1848-ban kezdték ezt leg-
elıször használni. A piros 
az erıt, a fehér a hőséget, 
a zöld a reményt fejezi ki. 

Pajzs alakú, bal oldalán négy fehér csík van, ami nagy 
folyóinkat jelképezi. Jobb oldalán a három zöld halom a 
Kárpátok, Erdély és Délvidék hegyeit jelenti. A halmok 
fölött kettıs kereszt látható. A pajzs tetejét a Szent Koro-
na díszíti. 

Nemzeti imádsá-
gunkat, Kölcsey 
Ferenc versét, 
Erkel Ferenc zené-
sítette meg. 
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In memoriam Sulyok Vince 
/1932 – 2009/ 

A XX. század elején született községünk két híres irodalmára: Galgóczi Erzsébet 1930-ban, Sulyok 
Vince /eredetileg Sklánicz Vince/ pedig1932-ben látta meg a napvilágot az Öreg utcában. A gyıri 

bencés gimnáziumban tanult, a Révai Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi 
tanulmányait az ELTE jogi karán kezdte (kizárták), majd egri fıiskolásként 
vett részt az 56-os forradalomban. A megtorlás miatt azonban emigrált, s Nor-
végiában (Oslóban) talált második otthonra. 
Költı, író, mőfordító volt. Egyik legjelentısebb alkotása a több mint 700 ol-
dalas norvég nyelven írt Magyarország története és mővelıdése címő mőve. 
Ezt tankönyvként használják a skandináv országok egyetemein. 
Petıfi, József Attila, Ady, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Pilinszky János, 
Csoóri Sándor és Kányádi Sándor verseit az ı fordításában ismerhette meg a 
norvég olvasó. 
A kastélyban emlékszobát alakítanak ki hagyatékából. 

Molnár Eszter 8.a 

Boldog, akit (amikor meghal) 
hitves és gyermek elsirat, 
kit megıriznek emlékezetükben, 
kire mindig van jó szavuk, 
kiért évek, évtizedek múltán is 
könnycseppet tudnak 
szétmorzsolni a szemsarokban, 
kit emlegetnek és kinek álmukban 
még sokáig megfogják a kezét, 
kinek sírjához ki-kijárnak, 
kinek ezzét vagy azzát, emléktárgyait 
évekig ırzik kegyelettel. 

Egy napon meghalunk 
mindannyian, nem lesz kivétel, 
élünk ötven vagy nyolcvan évet 
a földi fényben 
- egyszer, és soha többé! 
Kimúlunk a világból, 
ezt kerülni nem lehet, 
jönnek évszázadok, évezredek 
helyünkre mások állanak 
és másoké lesz mindenünk. 
Porból jöttünk, porrá leszünk.  

Memento Mori 

(Torrevieja, 1991. október 23.) 

Mindenszentek, halottak napja 
Mindenszentek ünnepe az egyik legrégebbi ünnep. Az évszázadok során több kultúra, a római 
Pomona-nap, a kelta Samhain-fesztivál és a keresztény mindenszentek napja hagyományainak keve-
redésével alakult ki. A Halloween az All Hallows Eve(mindenszentek estéje) eltorzult formája. Ere-
dete a Krisztus elıtti 5. századra vezethetı vissza. November másodikát 1030 környékén a Cluny-i 
bencés monostor apátja, Odilo vezette be. November 2-a, mint halottak napja, a XIII. század végére 
gyakorlatilag általánosan elfogadottá vált. November elején az embereket összeköti egy közös ér-
zés: az emlékezés szeretete, amivel a halottaikra emlékeznek. Mi, magyarok egy külön napot szen-
telünk emléküknek. Ilyenkor rendbe tesszük a sírokat, virággal és koszorúval díszítjük azt. A teme-
tıt sok nyelvben a sírkert megnevezéssel jelölik. Az ünnep jellegzetes virága a krizantém, amely az 
elmúlás és a remény jelképe. A temetıben és odahaza mécseseket gyújtunk. A mécsesek tiszteleg-
nek az elhunyt szeretteinek emlékének. Szeretet tölti el a szívünket azok iránt, akik már nem lehet-
nek közöttünk. Felidézzük a velük töltött perceket. Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a 
néma könnyektıl a hangos zokogásig utat törhet magának az emlékezés, a fájdalom. Sokfelé úgy 
tartották, hogy a mindenszentek és a halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templom-
ban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, 
hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. Erre a hétre munkatilalom is vonatkozik. Nem volt sza-
bad mosni, meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház népére. A gyertyaláng 
Krisztus jelképe, aki meghalt az emberekért, hogy elhozza a megváltás fényét. A keresztény teme-
tıkben a fı helyen, a bejárattal szemben áll a Mindenki keresztje fából vagy faragott kıbıl. Lábánál 
gyújtanak gyertyát azokért, akiknek messzi sírját nem tudják felkeresni, vagy ismeretlen helyen 
nyugosznak. A kegyelet az elhunytak iránt érzett áhítatos tisztelet. Smercsek Enikı 



 

7 

CSENGETÉS 

100 éve született és 65 éve halt meg Radnóti Miklós 

(1909-1944) 
A magyar irodalom egyik nagy klasszikusa, a Nyugat harmadik nemze-
dékének tagja, kiváló költı, mőfordító és prózaíró volt. 1909-ben szüle-
tett Budapesten, eredeti neve Glatter Miklós. A Radnótit írói névként 
használta. Születésekor édesanyja és ikertestvére meghalt. 12 éves volt, 
amikor édesapját is elvesztette. Ettıl kezdve nagybátyja viselte gondját, 
aki kereskedıi pályára szánta. Radnóti el is végezte a csehszlovák Állami 
Textilipari Szakiskolát, de mivel az irodalom érdekelte, 1930-ban beirat-
kozott a szegedi egyetem magyar-francia szakára. Ide már költıként ér-
kezett, ugyanis ebben az évben már megjelent elsı verseskötete. Tagja 
volt a Szegedi Fiatalok Mővészeti Kollégiumának, melynek tagjai szoci-
ológiai kutatásokat végeztek, irodalmi és tudományos munkákat adtak ki. 
1935-ben feleségül vette diákkori szerelmét, Gyarmati Fannit. Ebben az 
évben szerzett tanári oklevelet is, de zsidó származása miatt nem jutott 
katedrához, írásaiból és mőfordításokból élt. 
Költıi pályáját kettészelte és tragikus módon ki is teljesítette a második 

világháború és a zsidóüldözés. Osztozni akart népe sorsában, és a protekciót elutasítva minden alka-
lommal bevonult munkaszolgálatra, amikor behívták. A fogolytáborban is rendületlenül írta verseit, 
sıt ekkor alkotta legszebb költeményeit. 1944-ben a szerbiai 
Bor község közelében lévı Lager Heidenauba került, amit 
augusztusban a visszavonuló németek felszámoltak és a rabo-
kat erıltetett menetben elindították Magyarországon keresz-
tül Németország felé. Ennek az útnak az állomásait örökítik 
meg Radnóti utolsó versei, a Razglednicák, aminek utolsó 
darabja nem sokkal a halála elıtt keletkezett. Ez is bizonyítja, 
hogy a költı élete legfontosabb feladatának tartotta az írást. 
A legyengült, már járni sem tudó rabokat, köztük Radnótit is, 
Abda határában lelıtték és tömegsírba temették. Ebbıl a tö-
megsírból kerültek elı Radnóti utolsó versei, a kabátja zsebé-
ben lapuló Bori noteszbıl. 
November 25-én 17 00 órai kezdettel a Bezerédj-kastély pin-
céjében a Gyermek Irodalmi Kávéház keretében emlékezünk 
meg a tragikus sorsú költırıl. 

Novemberi babonák 
Ha a Mindenszentekkor levágott bükkfa ága nedves, kemény tél jı. 
Ha száraz, nedves lesz a tél. 
Ha a Márton napi lúd mellcsontja véres, akkor nagyon hideg, ha 
fehér, akkor havas, ha fekete, ak-
kor esıs lesz a tél. 
Amilyen Katalin, olyan a január, 
amilyen a következı nap, olyan a 
február. 
Fehér András rossz év, víg András, 
víg év. 

Radnóti MiklósRadnóti MiklósRadnóti MiklósRadnóti Miklós 
Október  

 
Hővös arany szél lobog, 
leülnek a vándorok. 
Kamra mélyén egér rág, 
aranylik fenn a faág. 
Minden aranysárga itt, 
csapzott sárga zászlait 
eldobni még nem meri, 

hát lengeti a tengeri. 
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Az idei tanévben ismét egy új csoporttal nıtt az óvoda 
létszáma. Az új csoportba kiscsoportosok járnak, és a 
Szitakötı nevet választották. A berendezésben sokat se-
gítettek a szülık, és egy jó hangulatú szalonnasütéses 
délutánon ismerkedtek meg egymással. 
A kastély „régebbi” lakói, azaz a Szivárvány és Napsu-
gár csoportok immár középsısök, néhány új kisgyermek-
kel bıvülve. Az újak beszoktatása a szülık igénye sze-
rint történt meg. Szintén jó hangulatú családi délutánt 
töltöttek együtt a csoportok szülıi a már hagyománynak 
számító szalonnasütéssel egybekötve. 
A legnagyobb változás az Ibolya és Hóvirág csoportok 
életében következett be, mert ideiglenesen a Horgas u. 1. (régi iskola) épületébe költöztek. Sokat 

dolgoztak azért, hogy barátságos környezet várja a 
gyerekeket mind a teremben, mind az udvaron. No de, 
hamarosan elkészül a megújult, megszépült épületük, 
és akkor végre igazi szuper oviba járhatnak. Sok válto-
zás történt a többi csoporttal is, úgy látszik ez a válto-
zások éve. Sok új óvó néni érkezett, a régi csoportok-
ban is történtek óvónıi cserék. 
Az Alma csoportban a nyugdíjba vonuló Fábián 
Gáborné, Kati néni helyére a Méhecske csoportból 
Koller Kati néni érkezett. A gyerekek hamar megbarát-
koztak vele. Kihasználva a jó idıt minden délelıtt lab-
dáznak az udvaron, mivel ez a tevékenységi forma sok 

területen fejleszti a gyerekeket. Nagy sétákat és kirándulásokat is tesznek, amivel állóképességük is 
fejlıdik. Másik nagy kirándulós csapatunk a Szentjánosbogár csoport, akikhez szintén új óvó néni 
érkezett: Zsuzsa néni. Itt most sok egészen kicsi gyerek van, így csak rövidebb túrákra vállalkoznak. 
A Piros iskolában immár három csoport mőködik, ide költöztek a Gyızelem útról a Méhecskék is. 
Új óvó nénijük Tündi néni. 
A Katicában szintén új az óvó néni: Ági néni. Néhány új kisgyerek érkezésével talán ık a legna-
gyobb csoport. 
A Lepkések egy kis versikével köszöntik az olvasókat: 

Mi vagyunk a Lepke csoport, 
csupa vidám kisgyerek, 
Enikı, Kati, Magdi néni 
szeretnek is benneteket. 
16fiú és 11kislány, 
épp 27gyerek a létszám. 
„Kisdobos” a mi helyünk, 
Idén nagyok, s középsısök lettünk. 
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„Lakóhelyünk kincsestára” 
A kellemes ıszi idıjárás, a helyi adott-
ságok, és a szíves invitálás melyet kap-
tunk csoportunkba járó gyermekeink 
hozzátartozóitól, ismerıseitıl, sok le-
hetıséget kínált számunkra a játékos, 
élménydús tapasztalatszerzésre. Elláto-
gathattunk „bocinézıbe”, ahol mindent 
tüzetesen megvizsgálhattunk. Láttuk, 
hogy a bocinak hány lába van, milyen 
színő, hol alszik, mit és mibıl eszik, 
iszik. Jártunk olyan baromfiudvarban, ahol kacsát, libát, pulykát, gyöngy-
tyúkot, kakast figyelhettünk meg. Voltunk szüretelni, ahol nem csak le-
szedhettük a szılıt, hanem azt is meg-

nézhettük, hogyan darálják, préselik. A végén meg is kóstolhat-
tuk a finom nedőt. Itt egy kis tóban halakat is etethettünk. Meg-
mászva a domboldalt kukoricát is törhettünk, amivel majd kidí-
szítjük a termünket, lemorzsoljuk, felfőzzük, ragasztjuk, a tor-
zsából és a csuhéból barkácsolunk. Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani a lehetıségekért, melyeket kaptunk s így ezekkel 
az élményekkel gazdagodhattunk. 

Katica csoport  

A Gyızelem úti iskolában árván maradt egyedüli ovis csoportként a Százszorszép. Lehet, hogy ık az 
iskolásoktól sok tudományt ellesnek, hogy a legügyesebbek lesznek. A Nyuszik nagy munkában vol-
tak az elmúlt napokban. Mivel szeptemberben van a takarítási világnap, ık nagy szemétgyőjtésbe 
kezdtek, persze csakis szelektíven. Biztosan a Bakonyt is ellenırizni szeretnék tisztaság ügyében, 
mert családos, vonatos kirándulást tesznek a Cuha völgyébe. 
A Rozmaring csoportos családok is felfedezı kirándulásra indulnak busszal a Nyitrai Hanyba (Fertı 
Hanság Nemzeti Park). Lesz séta, természet felfedezése, játék, szalonnasütés. 
Ez persze csak szők felsorolás, mert ezen kívül zajlik az mindennapi élet, ami szintén nem unalmas, 
és sok érdekes történik benne. Hőha, a Püspök erdei nagy egész ovis kirándulást például el is felejtet-
tem említeni. 

Járfásné Tibold Ilona óvoda pedagógus 

A Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmá-
ból hirdetett rajzpályázat eredménye 

Óvodások: 
I. Csete Mónika 
II. Surányi Eszter 
III.  Husz Petra 
IV. különdíj: Schmelczer Amira  

Csete Mónika 
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Mesehét 
A Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából hirdetett rajzpályázat 

Varga Brigitta 6.a Seres Richárd 6. 

Karczag Bernadett 8.a 

Kálmán Orsolya 4.b 

Suller Zoltán András 4.b 

Könyvtárunk idén szeptember 28. és október 1. között rendezte meg immár hagyományos mesehe-
tét, amelynek most különös hangsúlyt adott a magyar népmesegyőjtés atyjának, Benedek Eleknek 
150. születési évfordulója. Szeptember 28-án B. Németh Hedvig textilbaba-készítı és Tıke Péter 
író, rajztanár kiállításának megnyitója volt a kápolnában. A kiállításon népmesék elevenedtek meg 
babák segítségével, valamint Tıke Péter korábban megjelent könyveinek illusztrációit tekinthették 
meg a látogatók. Ezt követıen az „Egyszer volt, hol nem volt...” címen általános iskolások számára 
meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére került sor. A rajzpályázat feladata Benedek Elek egy 
tetszılegesen kiválasztott meséjének illusztrálása volt. A rengeteg vállalkozó szebbnél-szebb rajzai-
ból a kiállítást meg lehetett tekinteni a Bezerédj-kastély aulájában. Szeptember 29-én óvodás vers-
mondásra győlt össze az óvoda hat csoportja, ahol óvodásaink mutatták meg tudásukat. A versmon-
dás témája az ısz és az állatok voltak, elvégre nem csupán a népmese napját ünnepeltük a héten, 
hanem az állatok világnapját is. Legnagyobb eseményünknek mégis a másnapi Meserétest tekinthet-
jük, hiszen itt reggel 8-tól délután 16 óráig folyamatos mesélés folyt, melyen több százan vettek 
részt. Ünnepségsorozatunk záróakkordjaként csütörtökön, október 1-jén „Benedek Elek tündérei” 
címmel Zalka Csenge Virág mesemondó, író mesélt nekünk a magyar népmesék tündéreirıl, a ti-
tokzatos tündér nép életérıl és különlegességeirıl. Úgy érezzük programjaink jól sikerültek és bí-
zunk benne, hogy jövıre is legalább ilyen jó szórakozást tudunk nyújtani a mesekedvelık számára. 

Horváth Gábor könyvtáros 

1-2. osztályosok: 
I. Zsédely Boglárka 
II. Vinter Tamás 
III. Tóth Réka 
Különdíj: Pusztai Gerda 
3-4. osztályosok: 
Szabó Veronika 
I. Kosztyán Zsuzsanna 
II. Müller Réka 
II. Füredi Virág 
II. Nagy Viktória 
III. Ács Koppány 
III. Kálmán Orsolya 
különdíj: Pusztai Fanni 
különdíj: Suller Zoltán András 
5. osztályosok: 
I. Sebestyén Regina 
II. Mózes Katalin 
III. K. Szabó Rebeka 

III. Osztronkovics Fanni 
különdíj: Török Balázs 
6. osztályosok: 
I. Takács Barbara 
II. Fekete Bıróka 
II. Seres Richárd 
III. Gyıri Katalin 
különdíj: Varga Brigitta 
7. osztályosok: 
I. Sári Cintia 
II. Janicsek Zsanett 
III. Pintér Ákos 
különdíj: Varga Balázs 
8. osztályosok: 
I. Smercsek Enikı 
II. Annabeth Bendix Nilsen 
III. Karczag Bernadett 
különdíj: Zavada Delinke 
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Arany fakanál fızıverseny 
A minden évben megrendezett „Arany fakanál fızıverseny” most is nagy 
sikert aratott. A felsı tagozatos diákok osztályonként sok finomságot fız-
tek. Anita néni, Judit néni pontozták a díszítést és a sok ínyencséget. Kö-
télhúzásra és íjászkodásra is volt lehetıségünk. Bemutatóból sem volt 
hiány: judósok, aerobik csoport és a Mulungo zsonglıriskola növendékei 

is felléptek. Mősorvezetınk Horváth Gábor bácsi (könyvtáros) volt, aki végül kihirdette az ered-
ményt: az 5.b osztály lett az elsı. Nagyon örültünk a helyezésnek. Szücs Angelika 5.b 

Alsó tagozatos diákjaink október 3-án Pápára kirándultak. Hangulatos vonatozás után vidáman 
győjtöttek, makkot, gesztenyét a Várkertben. Elsétáltak a református kollégiumhoz, ahol megnéz-
ték az egyiptomi múmiát – amit egy hálás diák küldött-, valamint a könyvtárat. A tárlatvezetı 
hölgy iskolánk névadójáról, Petıfi Sándorról is mesélt a gyerekeknek. 
A Kékfestı Múzeum rengeteg érdekességet tartogatott a gyerekek számára. Megismerkedhettek a 
kékfestés munkafolyamataival, a szép mintákkal és a még szebb munkadarabokkal. A városnézı 
séta során, a Petıfi utcában felkeresték azokat az épületeket, ahol egykor a költı tanult és lakott. A 
szép ıszi kirándulást fagyizással, és vidám játékkal fejezték be a gyerekek 

Pápán járt az egész alsó tagozat 
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Operettszínház-bérlet 
Intézményünk Ifjúságért Alapítványának támogatásával ebben a tanévben is eljuthatnak iskolánk 
tanulói a budapesti Operettszínházba. A gyerekek utazását az Alapítvány szervezi, támogatja, így 
teljesen ingyenes. (aki vásárolta a bérletet, annak 1500 Ft-ba kerül a busz) Alkalmanként 20 gyer-
mek juthat életre szóló élményhez. A cél az, minél több olyan diák részesülhessen az élményben, 
aki megérdemli, és másképp nem juthatna el ilyen helyre. Az elsı 2009. október 2-án A Szépség és 
a Szörnyeteg címő musical volt. 
A 2. elıadás dec. 8-án a Mozart lesz, a 3. pedig 2010. május 6-án a Madame Pompadour. Ebben a 
tanévben mindegyik elıadás musical. Az elıadás után élményekkel gazdagon érkeznek haza. 

Sulyok Attiláné 

Színházban jártunk 
Október 2-án pénteken a suli egy csoportja és néhány felnıtt ellátogatott a budapesti Operett Szín-
házba. A Szépség és a Szörnyeteg címő operettet láttuk. Ismerıs színész tőnt fel a színpadon: Cson-
ka András /a gyertya szerepében/. Nagyon jó elıadást láttunk, sokat nevettünk. Voltak poénok és 
látványos elemek. Persze ez a történet is „Happy Enddel” végzıdött. Köszönjük a lehetıséget, iga-
zán jól éreztük magunkat. 

Karczag Bernadett, Zavada Delinke 8.a 

Köszönet a szülıknek és a tanító néniknek 
Évek óta szeretnénk a gyerekek számára szebbé, a kulturált 
pihenést, játékot, sportot biztosítóvá alakítani a Gyızelem 
úti iskola udvarát. Mivel anyagi lehetıségeink nagyon sző-
kösek, örömmel fogadtuk a szülık támogatását. Az össze-
győlt összegbıl (pályázati pénz, báli bevételek, papírgyőj-
tés, szülıi támogatás…) kerti bútorokat, hintát vásároltunk a 
gyerekeknek. Szeptember elején a tanító nénik pihenı sar-
kot alakítottak ki a kicsiknek. Októberben megkezdıdött az 
iskola területén belül egy új kerítés felállítása is. Erre azért 

van szükség, mert nagyon sok a rongálás. Néhány fiatal nem tud megfelelıen viselkedni, a 
közös tulajdonra vigyázni. Kerékpároznak, moto-
roznak a virágágyások között, összefirkálják, 
meggyújtják a padokat, asztalokat… 
Szeretnénk, ha a városrészben kialakítanának a 
kamaszok számára egy megfelelı szabadidıpar-
kot, s napi szinten nem nekünk kellene bosszan-
kodnunk azon, hogy tanítványaink lassan kiszo-
rulnak saját udvarunkból. 

Szörnyeteg: Homonnay Zsolt 
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Berkes Gábor, a világ nyolcadik legjobb asztalosa 
Intézményünk volt diákja már az iskolában is remekül rajzolt. 7. osztályos tananyagként a mester-
séges formákat elemeztük. Élénken emlékszem rá, hogy milyen pontos elképzelései és mőszaki 
rajzai voltak Gábornak a szék rajzolásánál. A csapolások kinagyítását remekül oldotta meg. Saját 
bevallása szerint „Az iskolában a rajzot nagyon szerettem”. Talán akkor kezdıdött el vonzódása az 
asztalos szakmához!? De imádott barkácsolni is, a családi házuk kamrájában, illetve technika órán 
Kustosné Gabi nénivel csodálatos tutajt ácsolt. Pályaválasztáskor a fa és a rajz szeretete terelte asz-
talosnak a Gábor László Építıipari Szakképzı Iskolába. Szakmai képzése a GYÁÉV Szakképzés 
és Továbbképzési Kft.-ben volt, ahol kiváló mestere, Csordás Gábor még jobban megszerettette 
vele az asztalos szakmát. Akkor még nem gondolta volna, hogy versenyeken is eredményesen pró-
bára teszi tudását. Az elsı országos megmérettetésen olyan széket kellett készítenie, amelyikbıl 
egy mozdulattal létrát lehet csinálni. Elıször meglepıdött, de legyızte a nehézségeket. Teljesítmé-
nye alapján ı képviselte hazánkat Kanadában, a WorldSkills világversenyen. 
Gábor nemrég érkezett haza a kanadai Calgary-bıl, ahol a szeptember 1. és 6. között megrendezett 
nemzetközi versenyen mérte össze tudását a világ legjobb 
asztalosaival. A szakmájában induló tizennyolc másik or-
szág résztvevıibıl a tizenkilenc éves fiúnak sikerült tízet 
maga mögé utasítani, így az elkészített íves ablakkal és 
könyvtári fellépıvel a nyolcadik helyen végzett. 
Körülbelül ötven ország versenyzıi mérték össze tudásukat, 
negyven szakmában. Asztalos szakmában tizenkilenc ország 
– többek között Anglia, Svájc, Németország, Franciaország, 
Korea, Vietnám, Japán, Új-Zéland – legjobbjai mérkıztek 
meg, közöttük Gábor volt az egyetlen magyar résztvevı. 
Az elsı két napon egy íves ablakhoz kellett mőhelyrajzot 
csinálnia, majd mikor ezzel megvolt, el is kellett készítenie 
azt. A másik feladat, ami a harmadik és negyedik napon várt 
rá, valamivel egyszerőbbnek ígérkezett. Akkor ugyanis egy 
kétfokos könyvtári fellépıt kellett összeállítania. Mindegyik 
feladatra kétszer hat óra állt rendelkezésére a versenyzık-
nek. Nagyon kemény volt, ugyanis a verseny, mind a négy 
napján reggel hatkor keltek, majd reggeli után azonnal men-
tek a helyszínre. Igaz, kaptak kisebb-nagyobb szüneteket, de 
este hat-hét óránál elıbb soha nem érkeztek meg a szállásra. 
-„Az íves ablakot nem volt könnyő elkészíteni. De úgy vettem észre, ez a feladat nemcsak rajtam 
fogott ki, mások is megszenvedtek vele. Ennek ellenére is nagyon keménynek éreztem a mezınyt, 
bár azért reménykedtem abban, hogy bekerülök az elsı tízbe. A verseny után úgy a tizedik hely 
környékére pozícionáltam magam, ezért abszolút kellemes meglepetésként ért a nyolcadik hely. 
Örülök is neki nagyon.” 
Gratulálunk ehhez a fantasztikus teljesítményhez! Büszkék vagyunk rá, hogy Gábor a mi iskolánk 
tanulója volt! Kívánjuk neki, hogy lelje örömét a szakmájában és azokon a versenyeken, ahol sze-
retne még elindulni, ugyanilyen szép sikereket érjen el! 

Lázárné Verebes Ilona  
Gábor rajztanára és 

a Ménfıcsanaki Petıfi Sándor ÁMK tantestülete 
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Sziasztok! 
Mi vagyunk a sulirádiósok. Magunkról annyit, hogy Ikker Tamás és Szántó 
Gábor a 8.b tanulói vagyunk. Ahogy már megszoktátok nálunk nem a disz-
kó zene szól, hanem mi inkább az alternatív zenére próbálunk hangolni tite-
ket. Persze kívánságaitokat megpróbáljuk teljesíteni, de van egy határ, ami 
már nem terjed ki a magyar illetve külföldi, ún. tömegzenére. Azt hiszem, 
értitek mire gondolunk… Ennek megfelelıen kívánságaitokat a szertár elıt-
ti ezüst dobozba dobhatjátok. Kérünk Benneteket, hogy egy kisebb papír-
lapra érthetıen írjátok rá az általatok kívánt szám címét, illetve elıadóját. 
Írhattok még e-mail címünkre: gabeszeto@citromail.hu, vagy az iskolában 
is megkereshettek minket. Reméljük az idei repertoár tetszeni fog nektek! 

Ikker Tamás, Szántó Gábor 8.b 

Hazai focihírek 
Szombaton öt mérkızést játszottak le a Soproni Liga 10. forduló-
jában. Az Újpest és a Ferencváros három és fél év után játszott 
újra bajnokit, a mérkızést 2-1-re a lila-fehérek nyerték. A Gyır 
3-1-re nyert a Paks, a Videoton 2-0-ra a Kaposvár vendéglátója-
ként, a ZTE 1-1-et játszott Diósgyırben, a Haladás pedig meg-
szakítva a Lombard sikersorozatát, 3-1-es sikert aratott Pápán. 

Szántó Gábor, Ikker Tamás 8.b 

DVSC-A magyar foci gyöngyszeme 
A DVSC 1902. március 12-én alakult meg. Akkor még Egyetértés Futball Club néven szerepelt, majd 
1912 nyarán önállósította magát, és létrejött a Debreceni Vasutas Sport Club. A hajdúsági gárda az 
elmúlt több mint egy évszázad során négy aranyérmet (2005, 2006, 2007, 2009) szer-
zett, s háromszor volt kupa-, illetve négyszer Szuperkupa-gyıztes. Amire mi már emlékezhetünk, 
hogy: a csapat Szentes Lázár irányításával 2003-ban és 2004-ben a harmadik helyen végzett, ezen 
kívül 2003-ban a Magyar Kupában ezüstérmet szerzett miután a fináléban a Ferencvárostól vereséget 
szenvedett. Természetesen nem mehetünk el szó nélkül a Loki 2003/2004-es nemzetközi kupamenete-

lése mellett sem. A csapat eljutott a tavaszi harmadik fordulóig, 
ami magyar gárdának húsz éve nem sikerült. Itt viszont már a 
Brugge megálljt parancsolt és a kinti 1-0-s vereség után Sándor 
Tamásék hazai pályán gól nélküli döntetlent értek el. A DVSC 
2005-ben sok Loki-szurkoló álmát valóra váltva története leg-
nagyobb sikerét érte el: magyar bajnok lett. Ezt a eredményt az 
idény közben Szentest váltó Supka Attilával érte a csapat, a 
tréner egy évvel késıbb ismét az élre vezette együttesét. 2007-
ben már a cseh Miroslav Beránek irányításával szerezték meg 
újabb elsıségüket a piros-fehérek, akik ezzel sporttörténeti tet-
tet hajtottak végre, ugyanis korábban egyetlen vidéki csapat 

sem tudott zsinórban háromszor is az élen végezni. A sorozat 2008-ban megszakadt, ebben az év-
ben ugyanis második lett a Loki az MTK mögött, ugyanakkor a klub bezsebelte története harmadik 
kupagyızelmét. A DVSC tehát jelenleg fénykorát éli. A klub mögött a gazdasági háttér stabil a több-
ségi tulajdonos Szima Gábor, az önkormányzat és a kisebb tulajdonosok jóvoltából. A DVSC-nek 
nem voltak eget rengetı, országos szenzációszámba menı igazolásai, de olyan labdarúgókat hoznak a 
Lokihoz évek óta, akik a klub számára megfizethetık, érkezésük nem okoz feszültséget a régiek és az 
újak között. Nem vágnak bele olyan játékosvásárlásba, amely az átlagnál jobban megterhelné, adós-
ságba kergetné a klubot. Mindezek ellenére sikerült olyan labdarúgókat igazolni, akik erısségeivé 
váltak az együttesnek. A klubvezetés célja az, hogy a DVSC a nemzetközi kupákban is jól szerepel-
jen, nemzetközileg ismert csapat legyen.  Szántó Gábor 8.b 
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A papírgyőjtés eredménye 
1.   5.b 2525 kg 120 kg/fı 

2.   7.a 1617 kg 70 kg/fı 

3.   5.a 1056 kg 59 kg/fı 

4.   7.b 1058 kg 42 kg/fı 

5.   6.a 697 kg 33 kg/fı 

6.   8.b 770 kg 30 kg/fı 

7.   6.b 590 kg 29 kg/fı 

8.   8.a 391 kg 20 kg/fı 

Beatles show Ménfıcsanakon a Bezerédj-kastélyban 
Az idén 50 éve alakult Beatles együttes zenéje „elevenedett meg” Ménfıcsanakon szeptember 26-
án a BEATHOVEN együttes – Magyarország egyik legjobb emlékzenekara—közremőködésével. 

Az egész este a Beatlesrıl szólt. A világ legismertebb és a rock törté-
nelem legjelentısebb zenekara 1959-ben - éppen 50 évvel ezelıtt - 
alakult. A Beatles a 60-as évek legnépszerőbb együttese volt, amely 
napjainkig nem vesztette el a népszerőségét. Óriási feltőnést keltettek 
az Egyesült Királyságban. Azután meghódították Észak-Amerikát és 
az egész világot. A Beatles a XX. század legsikeresebb zenekara volt! 
1,3 milliárd lemezt adtak el, többet, mint bárki más! Liverpoolban 
kezdték pályafutásukat, a Cavern klubban játszottak. 1965-ben elisme-

résképpen a királynıtıl lovagi címet kaptak. A Lennon-Mc Cartney párost korunk legterméke-
nyebb szerzıpárosának tartják. 40 éve, Londonban koncerteztek utoljára. A Beatles egy legenda! A 
világhódító négy „gombafejő” története példátlan sztori! 
A Beathoven együttes hatalmas sikert aratott a Bezerédj-kastélyban. 
Ez a zenekar 1992-ben alakult, elsı lemezük Beatles magyarul címmel 
jelent meg. 1996-tól angolul éneklik a Beatles dalokat. Bejárták egész 
Európát Finnországtól Portugáliáig. Mindmáig Európa egyik legjobb 
Beatles emlékzenekarának tartják ıket. Éveken át rendszeresen vendég-
szerepeltek Spanyolországban. Mallorca szigetén 2001-ben 300 show 
közül a legjobb produkciónak választották ıket. 
A Beathoven együttes mellett a Bezerédj-kastélyban akusztikus gitáron 

Somkuti Miklós játszott Beatles-
feldolgozásokat, majd vendégként fellépett a  
Magic Cats Rockabilly Trio, akik nagyon tehet-
séges fiatalok. Ez a zenekar Pápáról érkezett, és 
sok helyen koncerteztek már az országban. 
Fantasztikus este volt, aki eljött, nagyon jól érezte magát. Sulyok Attiláné 

Internetezzetek! 
Kedves Gyerekek! 
A www.psamk.sulinet.hu weboldalt már biztosan ismeri-
tek. Intézményünk életével kapcsolatban sok fontos és 
érdekes információt megtaláltok itt. 
Keressétek Rita néni oldalát (www.mbrita.host22.com), 
ahol az énekkarosokat érintı aktuális híreket és számítás-
technika feladatokat egyaránt találtok. Aki szeret logózni, 
és otthon megoldja a versenyfeladatokat, e-mailben is 
elküldheti a megoldást, de segítséget is kérhet az 
mbrita@freemai.hu címen. A Csengetés újságba szánt 
cikkeiteket, ötleteiteket is erre az e-mail címre küldjétek. 
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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. 

Sudoku 
Minden sorban, minden oszlopban és minden 
négyzetben a számok 1-9-ig csak egyszer for-
dulhatnak elı. 

    1 4 2       9 

7 2     1   8   3 

  9     7   1 2   

4   2 3   5   1   

1   3       9   4 

  7   1   4 3   2 

  4 5   3     7   

2   8   5     9 1 

9       4 8 5     

Különbségkeresı 
A két ábra látszólag azonos. Ám, ha jobban 
szemügyre veszed, hét apró különbséget fedez-
hetsz fel. Melyek ezek? 


