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Déli szellők, fújjatok csak,  
játsszatok a hajamon.  
Olvassz havat, melengető  
márciusi szép napom. 
 
Fagyos folyó megáradjon,  
vessen bimbót minden ág.  
Szebb a somfa gyenge szirma,  
mint a szürke jégvirág. 
 
Március van, március van.  
Ember s állat érzi már,  
dong a kaptár, szárnyat rezget  
százezernyi kismadár. 
 
Jó volna a nagykabátot  
félredobni s könnyeden  
játszani és birkózni a  
városvégi zöld gyepen. 
 
Jó volna már munkálkodni;  
arra vár a kert, mező.  
Szép reményhez, szorgalomhoz  
kell a fény, a jó idő. 
 
Pacsirtának kék magasság,  
vetőmagnak tiszta föld —  
Jöjj el, tavasz, földről, égről  
már a telet eltöröld! 



 

2 

CSENGETÉS 



 

3 

CSENGETÉS 

Míg az alsósoknál a jelmezeseké volt a fő szerep, addig a felsősök inkább 
tánccal mulatták az időt. Többen szerepeltek műsorral, és mindenki izgatot-
tan várta a tombolasorsolást. 

 
Bál, bál, bál… 
2010 februárjában ismét báloztak a 
Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK iskolájába 
járó tanulók szülei és a dolgozók. Újdonság 
volt, hogy a gyerekek és a szülők kérésének 
megfelelően az idén a báli „haszon” közvetle-
nül az osztályközösséget gyarapítja. Mivel 

viszonylag kevesen -70 fő - voltunk, így a bálon részt nem vevő osztályok felajánlása-
iból - 2000Ft/osztály - és a báli tombolabevételből (99000Ft) -13430Ft-ot - el kellett 
venni a bál önköltsé-géhez. A maradék tombolabevételt a bálozó szülők osztályai 
között létszámarányosan osztottuk szét. Újdonság volt az is, hogy azok az osztályok, 
amelyekből a legtöbben báloztak, egy kirándulónapot kapnak. Így aztán beindultak a 
tanulók, és főleg a 7-8. évfolyamon sok gyerek noszogatta a szülőket egy kis báli ki-
kapcsolódásra. Meg is lett az eredménye! Tanítás nélküli szabadprogramra fordítható 
napot kapott az 
1.a, 7. a, 8.a és a 8. b osztály. 
Gratulálunk!!! 
A bálon nagyon jó volt a hangulat, szenzációs volt a zenekar, ha játszottak alig ült 
valaki az asztaloknál. Ez főleg a tombola árusításánál okozott gondot. 
Azért nagyon sokan és sok tombolajegyet vettek. Érdemes is volt, hiszen régen volt 
ennyi ajándék. Jóleső érzés volt, amikor éjjel a távozók mindegyiké-
nél volt tombolaajándék. 
Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásával hozzájárult a bál 
sikeréhez. Köszönjük a Komédiás étteremnek a terem és a szék-
dekorációt, melyet ingyen készítettek. 
Köszönöm a kollégáimnak, akik sokat dolgoztak a bál sikeréért. 
Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és jól érezte magát! 

Sokan köszöntek el úgy: „A viszontlá-
tásra a jövő évi bálon!” 

Dr. 

osztály 
részesedés a 
bevételből 

1.a 38725 

1.b 17445 

1.c 3445 

2.a 8973 

2.b 30057 

3.a 8445 

3.b 4745 

4.a 7445 

4.b 2445 

5.a 12056 

5.b 9056 

6.a 6056 

6.b 8028 

7.a 34892 

7.b 0 

8.a 17308 

8.b 20252 
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Sítábor 
Az idei sítáborunk Ausztriában volt. Már hetekkel az indulás előtt 
készülődtünk, mert ki kellett választani a legmegfelelőbb sífelszere-
léseket, ehhez sokat felpróbáltunk, és nehéz volt a döntés, hogy 
melyiket kölcsönözzük ki. 
Csütörtökön kora reggel indultunk, még a felkelés se okozott gon-
dot, annyira izgalomban voltunk. Mindenkinek több „cucca” volt, 
mint ami elfért, hiszen a sífelszerelések nagy helyet elfoglaltak. 
Miután nagy nehezen mindent bepakoltunk, elindultunk. Győrben a 
Kossuth iskolánál további táborozókat vettünk fel, ők is a mi buszunkon utaztak. 4 órás utazás után 
érkeztünk meg a Preabichl nevű kis városkába. Lepakolás után már indultunk is a sípályára. A hegye-
ket hó borította, sütött a nap, a kilátás gyönyörű volt. Voltak közöttünk olyanok, akik még nem síel-
tek, nekik Kocsis Zsuzsa néni megtanította az alapokat. A többiek a kék pályán felelevenítették 
sítudásukat, majd mehettek a nehezebb, piros és fekete pályákra. Minden nap kihasználtuk a lehetősé-
get, pályazárásig, 16 óráig kinn voltunk. Zárás után mentünk vissza a hotelbe. Az esti programok is 
emlékezetesek maradtak, a szálláson lehetőségünk volt megismerkedni másokkal. Velük 
csocsóbajnokságot rendeztünk, ettünk, ittunk és egyszerűen jól éreztük magunkat. 10 órakor volt a 
takarodó, fontos volt az alvás, mert másnap megint egy hosszú nap várt ránk. A sípályákon, a friss 
levegőn egész nap kinn lenni jó és egészséges, de bizony fárasztó is. A négy napot - szerencsére min-
denféle baleset nélkül - végig síelhettük, még az utolsó napon is, indulás előtt tudtunk síelni, azután 
már jöttünk is haza. 
Nagyon örülünk, hogy ilyen szerencsések vagyunk, hogy el tudtak bennünket engedni a szüleink, és 
ezt a szép sportot kipróbálhattuk. Mindig vidáman gondolunk vissza a nagy esésekre, a nevetésekre, 
és a barátságokra. Reméljük, hogy jövőre is lehetőségünk lesz elmenni. 

Reddin Victoria 7.a, Reddin Christina 5.b 

Ki mit tud? 
 
Hagyományteremtő céllal szerveztük meg az első Ki mit tud?-ot. Több kategóriá-
ban /ének, tánc, kártyamutatvány, zongora/ indultak a versenyzők, s nagyon színvo-
nalas produkciókat mutattak be. Ez is mutatja, hogy milyen sok tehetséges diák jár a 
Petőfibe. A színpadra Süveges Jusztínia tanárnő konferált fel minket. A zsűri elnö-
ke: Wernerné Pőheim Judit tanárnő volt. A zsűri tagjai: Macherné Bedőcs Rita, Póda 
Anita tanárnő és Bősze Levente tanár úr, a diákokat Smercsek Enikő képviselte. 
Reméljük, jövőre még többen kaptok bátorságot, s megmutatjátok a lelkes közön-
ségnek, hogy mit is tudtok! 
Helyezettek: I. Fehér Szabina 7.a – ének 

II. Nagy Dávid 7.a és Csordás Karinna – szalontánc 
II. Tanács Elvira 7.b – hastánc 
III. Győri Katalin 6.b – ének. 

Akik indultak a Ki mit tud?-on, a szülők bálján is szerepelhettek. 
Fehér Szabina, Tar Valentina 7.a 
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Felvételin szerzett tapasztalataink 
 

Minden nyolcadikos számára fontos nap volt 
2010. január 23-a, hiszen ekkor írtuk a felvételit. 
Ez a nap a továbbtanulásunk és jövőbeli sorsunk 
alakulása szempontjából is meghatározó, így na-
gyon izgultunk a próbatétel előtt, annak ellenére, 
hogy már hetedik osztály második félévétől sokat 
készültünk. 
Mikor megláttuk a könnyű, magyar feladatlapot, 
minden félelmünk elszállt, „szórakoztató” volt, 
vele ellentétben viszont a matematika nehéz. 
Mi a jó felvételizés titka? 
•sok gyakorlás: régebbi felvételi lapok megol-

dása, a típusfeladatok gyakorlása; 
•nem kell megijedni, ha mégis új típusú feladat-

tal találkoztok, hanem nyugodtan át kell gondol-
ni; 
•szorgalmasan eljárni az előkészítő foglalkozá-

sokra. 
Több iskola tartott szóbeli elbeszélgetést, amire 
szintén adnak pontot. 
Mit kérdeztek? 
•mesélnünk kellett magunkról, a családunkról, 

barátainkról; 
•be kellett mutatni az iskolánkat; 
•miért jelentkeztünk ebbe az iskolába; 
•mit várunk az iskolától; 
• mit csinálunk szabadidőnkben, mit olvasunk. 

A tíz pontos maximumba még a megjelenésünk is 
beleszámított. 

Örülünk, hogy a nehezén már túl vagyunk, de 
izgatottan várjuk azt a levelet, amelyből megtud-
hatjuk, hogy jövőre hol folytathatjuk tanulmá-
nyainkat. 
Borsodi Melanie, Karczag Bernadett, Varga La-
ura, Zavada Delinke, Smercsek Enikő, Meszlényi 

Evelin, Kiss Dominika, Rátz-Sulyok Fanny, Sza-

bó Dalma, Szántó Gábor, Rum Szabolcs, Szele 

Richárd, Kapuvári Attila, Timár Norbert nyolca-
dik osztályos tanulók 

Mozilátogatás 
 

2010. február 15-én alsós diákjaink mozi-
ban jártak. Az Alvin és a mókusok 2 című 
filmet tekintették meg. Jót mulattak a három 
lány és három fiú mókus kalandjain. Élmé-
nyeit Füredi Virág 3.a osztályos tanuló 
rajzban is megörökítette. 

Korcsolyázás 
Nagy izgalommal várták a gyerekek március 10-
ét, amikor egész délután a miénk lehetett a kor-
csolyapálya. Aki már tudott korcsolyázni, vidá-
man gyakorolhatott, ügyesedhetett, aki még 
nem, az pedig lépésről-lépésre (esésről-esésre) 
sajátíthatta el ezt a tudományt.  
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Legutóbb abban reménykedtem, hogy a legközelebbi 
újságban már az új óvoda átadásáról adhatok hírt. Re-
ményeink gyorsabban teljesültek, mint hittük, mert 
karácsony előtt két héttel kaptuk a hírt: szombaton köl-
tözködés lesz. Nyolc csoportot érintett. Égtek a vona-
lak, szervezték a dolgozók a munkát. Értesítettük a 
szülőket, kerestük a tároló helyeket, és a szállítási lehetőségeket. Igaz, előtte 

már dobozhegyek álltak itt is, ott is. Köztudott, hogy az óvó nénik mindent gyűjtenek, félretesznek, 
megőriznek, „hátha még jó lesz valamire” címmel. Így történt, hogy a régóta pályán lévő óvónőknél 
hatalmas mennyiségű „kincs” lapult a szekrények mélyén. Még a szanálást is nehéz szívvel végezték, 
amit az egyik kidobott volna, azt a másik sajnálgatta. Szombatra aztán már minden készen állt. Na-
gyon sok szülő jött segíteni, feláldozva szombati pihenő napját. A nehéz bútorokkal bizony meg kel-
lett küzdeni, nagyon elkelt a férfierő. Ám az anyukák is úgy cipelték a nehéz dobozokat (pl.: amikben 
a könyvek voltak), mintha pille volna. Az új helyeken is a takarításban, bútorok elrakásában sok segít-
séget kaptunk. Ezúton szeretnénk megköszönni az szorgalmas munkát. Az 
új óvoda nagyon szép lett. Az ünnepélyes átadáson a város és a szűkebb kör-
nyezet vezetői, és számtalan meghívott vett részt. A régen csak megkülönböz-
tetésül használt nevet immár hivatalosan is használjuk: Dr. Torda István Óvo-
daként, Ménfőcsanak egykori orvosáról elnevezve. Szerencsés csoportjaink, 
akik birtokba vehették az új épületet: Hóvirág, Ibolya (ők a felújított régi ré-
szen), Alma és Méhecske. Az ünnepélyes átadáson a Hóvirág csoport adott 
ünnepi köszöntő műsort. 
Januártól megindult az új év, új programokkal. Rögtön az elején a „mély vízbe” dobtak bennünket. 
Elkezdődött a nagycsoportosok első felének úszás oktatása. Szárazföldön pedig az Oviolimpia edzé-
sek hétfőnként a Piros iskolában Emi néni vezetésével. Az összes nagycsoportos közül azok kerültek 
a csapatba, akiknek nemcsak gyorsaságuk, ügyességük jó, hanem problémamegoldó gondolkodásuk 
is.  
A Vaskakas Bábszínház jóvoltából leckét vehettünk olasz nyelvből, és emberségből a „Repülési lecke 
kezdőknek” című darabjukból. A szereplők közül az emberek „csali olaszul” beszéltek, amit mégis 

mindenki pontosan megértett. Az állat-
szereplők pedig példát mutattak barát-
ságból, becsületből. 
Az idei tél megörvendeztette a gyere-
keket bőséges és hosszan tartó havas 
időjárással. Végre épülhettek a hóem-

berek, és repülhettek a hógolyók. Előkerültek a csúszkák és a szánkók, megteltek a domboldalak piros 
arcú apróságokkal. A hónap neve szerint is fagyos játékok hónapjaként ismert. Lehetőség nyílt a hópi-
hék csillagformáit figyelni, megnézni, mi történik a vízzel a hidegben, és mi történik a hóval a meleg 
termekben. Természetesen a tiltások és példabeszédek ellenére a legtöbb lurkó megkóstolta a havat és 
a jeget, így egész közeli tapasztalatot szerezhettek azok tulajdonságairól. Minden jóból megárt a sok, 
így a télidőből is. Már nagyon vágyunk a napfény és a meleg után. 
Ezért van az, hogy a medvéktől szeretnénk tanácsot kérni, vajon milyen hosszú lesz még a tél. Min-
den csoportban gyűltek a mackók a február 2-i gyertyaszentelő idejére. Szinte nem is lehetett megszá-
molni hány és hányféle, főként plüss maci gyülekezett a csanaki ovi csoportjaiban. Talán nem is volt 

két egyforma. Közben ismereteket gyűjtöttünk 
arról, hogyan él, mit szeret, mit csinál télen, miért 
alszik téli álmot egy igazi medve. Meséket hall-
gathattak, verseket, énekeket tanultak a gyerekek. 
A nagy napon aztán figyeltük az időjárást, hogy 
süt-e a nap, meglátja-e a mackó az árnyékát? Vé-
gül nem volt egyértelmű a dolog, mert a délelőtt 
borús volt, de délutánra kisütött a nap. Most aztán 

honnét tudja szegény mackó, hogy kibújás, vagy bebújás… Így mi sem tudjuk, meddig tart még a tél. 

Ha-ha-ha-ha havazik 
He-he-he-he hetekig 
Hu-hu-hu-hu hull a hó 
Hi-hi-hi-hi jaj de jó! 
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Mindenesetre a Nyuszi és a Rozmaring csoportos gyerekek felvérteződ-
tek a torok és minden egyéb betegség ellen. Szent Balázs napján Ferenc 
atya segítségével áldást kaptunk a megszentelt gyertyával. Az Alma 

csoportosok is balázsoltak, énekelte, teát főz-
tek és megvendégelték a Torda óvodásokat. 
Azért, hogy a szürkeséget és a hideget jobban 
el lehessen viselni, vidám zeneszóra táncra perdülhettek a szülők és vendé-
geik a kastélyban február 6-án tartott bálon. A gyerekek február 8-án szin-
tén a kastélyban hangolódhattak rá a farsangi hangulatra. Az óvó nénik jel-
mezes mesejátékát élvezhették a bűnös kiskuktáról és az őt kereső szakács-
ról. Szerencsére a mesében is csak az utolsó fánk égett oda, a többi gyönyö-

rűen sikerült. Igaziból pedig a jól sikerült darabokat megehették a kis vendégek. 
A csoportokban is rendeztünk farsangi bált. Egész héten készült a díszítés a termekben. Álarcok, 
maszkok, lufik és más tarka-barkaságok vidámították a falakat. Lázas suttogás folyt arról, ki milyen 
jelmezbe öltözik majd. Pénteken érkezett meg a nagy nap. Nem győztünk álmélkodni a sok ötletes 
jelmez láttán, és igyekeztünk kitalálni, ki lehet az álarc mögött. Ezen a napon egy kicsit ki lehetett 
rúgni a hámból: sütiztünk, nassoltunk és mindenekelőtt sokat táncoltunk. Pihentetőül mókás játéko-
kat találtunk ki. Ebédig tartott a vigalom, megfáradva bújtunk ki jelmezeinkből. Persze a sok sütitől 
romlanak a fogacskák, ezért meg kellett tanulni a helyes fogmosást. A bemutatót az Ibolya csoport 
láthatta. 

Február 15-én hétfőn komolyabb dolgokra került 
sor. Az összes nagycsoportos számára környezet-
védelmi vetélkedőt rendeztek a Differenciált 
munkaközösség óvó nénii. Izgalmas, gondolkod-
tató kérdések megválaszolásán keresztül mutat-
hatták be ez irányú ismereteiket a gyerekek. Min-
den résztvevő egy földgömböt ábrázoló nyakba 
akasztható érmet, a csoportok pedig okleveleket vihettek haza. 

Február 19-én a Harmónia zenekar fergeteges farsangi koncertjét hallgathattuk meg. Legszívesebben 
táncra perdültünk volna a ritmusos dobszóra, zenére. 
 

Hagyományok szerint több csoportban is elké-
szítették a Kisze-bábokat, azután ezek elégetésé-
vel télűző varázslást folytattak. Reméljük, a kí-
vánságok valóra válnak, és Sándor, József, Be-
nedek tényleg zsákban hozzák a meleget. 
 

Járfásné Tibold Ilona 

óvodapedagógus 
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Tavaszi jeles napok 
  
Március 8. Nemzetközi nőnap 
Nőnapon a fiúk és férfiak virággal kedvesked-
nek a lányoknak, asszonyoknak. 
  
Március 15. 
Nemcsak az 1848-as forradalom, hanem 1990 
óta a magyar sajtó napja is. 
  
Március 19. Víz napja 
Ez a nap felhívja a figyelmünket arra, hogy a 
víz drága kincs. Vigyázzunk rá, ne pazaroljuk, 
ne szennyezzük! Ezen a napon veszi kezdetét a 
környezetvédelmi hónap, amely április 22-ig, a 
föld napjáig tart. 
  
A hónap híres magyar szülöttei: 
Arany János - költő, Arany László - költő, Bar-
tók Béla - zeneszerző, II. Rákóczi Ferenc -
erdélyi fejedelem, Szabó Lőrinc - költő, Szigli-
geti Ede – színész, Csukás István - író, Egressy 
Béni - zeneszerző, József Attila - költő, Juhász 
Gyula - költő, Kőrösi Csoma Sándor - kutató, 
Örkény István - író, Tóth Árpád - költő 
 
Április 1. Tréfálkozás napja 
Az év egy napját ősidők óta  a tréfának szente-
lik. A vidámság napján megtréfálják, ugratják, 
rászedik egymást az emberek. Te ügyelj arra, 
hogy a tréfád szellemes, ötletes és ne bántó 
legyen! 
  
Április 11. Költészet napja 
A múlt században, 1905. április 11-én, 105 
évvel ezelőtt, született József Attila, az egyik 
legnagyobb magyar költő. Mindössze 32 évet 
élt, de versei a magyar irodalom, a költészet 
kincstárainak legszebb értékei közé tartoznak. 
Iránta való tiszteletből minden évben ekkor 
ünnepeljük a költészet napját. S ekkor adják át 
a József Attila-díjat a legkiválóbb íróknak, köl-
tőknek. 
  
Április 23. Magyar nyelv hete 
Minden év áprilisában egy hetet a magyar 
nyelv művelésének szentelünk. Szerte az or-
szágban előadásokkal, vetélkedőkkel, tanács-
kozásokkal hívják fel az emberek figyelmét a 
nyelvművelés fontosságára, a nyelv romlásá-
nak veszélyeire. Minden nap, minden megnyi-
latkozásunkban törekednünk kell arra, hogy 
megőrizzük nyelvünk szépségét, gazdagságát. 

Smercsek Enikő 8.b  

Téli olimpia 
 

2010-ben a téli olimpiát Vancouverben,Kanadában 
rendezték meg. Az olimpiának otthont adó Kanada 
viszont csak a 4. helyen áll. A 2010-es a harmadik 
kanadai olimpia, és az első, amelyet Brit Columbiá-
ban tartanak. Ezt megelőzően az országban 1976-
ban Montrealban rendeztek nyári, majd 1988-ban 
Calgary-ban téli olimpiai játékokat. Az olimpiai 
játékok  tradícióit követve Vancouver polgármeste-
re, Sam Sullivan 2006-ban Torinóban átvette az 
olimpiai zászlót. A zászlót az olimpia nyitóünnepsé-
géig a vancouveri városházán állították ki. A játéko-
kat hivatalosan Michaelle Jean, Kanada főkormány-
zója nyitotta meg. Ikker Tamás,Szántó Gábor 8/b 

Rom Zsófia 1.b 

Burkali Liliána 1.b Tóth Bettina 1.c 



 

9 

CSENGETÉS 

Kerületi ünnepély 

Koszorúzás a Szabó János emlékműnél március 14-én. 

Borkai Zsolt, Győr főpolgármestere mondta az ünnepi beszédet az ünnepélyen, melyen Petőfi 
Nemzeti dala, és Erkel Ferenc Bánk bán című operájának Hazám, hazám… kezdetű áriája is  elhang-
zott. 

Iskolai ünnepély 

A felsősök a 6.a—6.b osztály tanulóinak tolmácsolásában is-
merhették meg az 1848. március 15-i nap eseményeit. Felkészí-
tők: Bolláné Takács Enikő és Odor Jenőné tanárnők. 

Március 11-én ünnepi műsor keretében emlékez-
tek alsó tagozatos tanulóink az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc 162. évfordulójára. 



 

10 

CSENGETÉS 

EGRI CSILLAGOK című MUSICAL 
A GYŐRI SZÍNHÁZBAN 

 
Az Egri csillagok az egyik legismertebb, legkedveltebb regény Magyaror-
szágon. Ezt a Gárdonyi Géza által írt nagyszerű történetet dolgozták fel 
Várkonyi Mátyás zeneszerző, Nagy Viktor színházigazgató, rendező és 
Béres Attila forgatókönyvíró. A Győri Nemzeti Színház egy fantasztikus, 
látványos musicalt készített Eger várának hőseiről. 
Január 22-én a petőfis diákok egy részével, elsősorban 5. és 6. osztályosok-
kal megnéztük ezt az előadást Erika néni szervezésében. 
Kitűnő szereplőket láttunk, nagyon tetszettek a gyermekszereplők is. 
A zenét és a janicsárok mozgását teljes összhang jellemezte. Néhány harci 
jelenet, robbantás kicsit félelmetes volt.  
Nagyon kitűnő szórakozás, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. 

Győri Kata 6.b 

Bödőcs Tibor humorista a kastélyban 

A stand-up comedy előretörése megújította a kabarééletet. Bödőcs 
Tibor, a humor új műfajának az egyik legismertebb képviselője 
volt a vendégünk a Bezerédj-kastélyban.  
Bödőcs Tibor Zala megyéből robbant be a humor világába. Az él-
ményeit dolgozza fel és meséli el a közönségnek. Ami a színpadon 
elhangzik, hétköznapjai sűrített változata. Gyakran fellép a 
Showder Klub színpadán, ez hozta meg számára az országos is-
mertséget. Jó tanulság mindannyiunk számára, hogy a világ vidá-
mabb hely lenne, ha nehézségeink közepette is tudnánk nevetni. 
Hatalmas volt az érdeklődés (300fő), aki eljött nagyon jól érezte 
magát. 

Sulyok Attiláné 
Kiss Virág 1.c 
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TAVASZ 
A tavasz első napjaiban nemcsak az emberek, hanem a tavasszal nyíló virágok is türelmetlenül várják a 
meleg napsugarakat. Ha egy kicsit odafigyelünk, nyomon követhetjük, hogyan ébred a természet téli álmá-
ból. Vannak olyan növények, melyek már az első fagymentes éjszakákat meghálálva életre kelnek és virá-
gaikkal hirdetik, hogy bizony vége a télnek. A tavasz közeledtét egyértelműen a hóvirágok jelzik. Legin-
kább a félárnyékos helyet kedveli, ahol nemcsak hagymáról, hanem magról is hajlandó szaporodni. Elvi-
rágzás, illetve magérlelés után visszahúzódik a talajba, ezért akár a pázsitba is ültethetjük. 2005-től védett 
növény, ezért ne szedjünk és ne is vásároljunk hóvirágcsokrokat! Áprilisban már túl vagyunk a hóvirág és 
a krókusz virágzásán, ám teljes szépségében élvezhetjük a tulipánok, a gyöngyikék, a nárciszok, a jácintok 
nyílását. A különböző fajtáknak köszönhetően pazar színekben, illetve színtársításokban gyönyörködhe-
tünk. Rendkívüliek az ilyenkor nyíló díszalmák, japánbirsek. A tulipán akár 10-80 cm-ig megnőhet. A ker-
ti tulipánokat Keletről kaptuk. Neve perzsául tolibán, törökül tolbend, turbánt is jelent.  Kertekben legtöbb-
ször hibridjeik láthatók. A hagymákat kora ősszel ültetik a talajba. A hajtás 7-9oC-os előkészítés után 20-
25oC-on 14-18 nap. Rendkívül kedves, sötét-, vagy világoskék virágú növények a gyöngyikék. (Három faj 
őshonos Magyarországon, velük találkozhatunk az erdőkben, réteken.) A kertbe általában a kisázsiai gyön-
gyike hagymáját ültetjük. Sötétzöld, szalag alakú levelei közül április-májusban bújik elő a tömött fürtű, 
bájos virágzat. Gyepben, fák között, kis csoportokba telepítve összefüggő kék virágszőnyeget alkot. Hálás, 
igénytelen növény, napos és félárnyékos helyen egyaránt megél. Az egyik legkorábban nyíló kora tavaszi 
virágunk a téltemető. Az arasznyi növénykét télvégi sétáink során a gyertyános tölgyesekben, ligeterdők-
ben fedezhetjük föl. Sallangos gallérlevelei fölött szinte világítanak a két-három centiméteres virágocskák. 
A tőlevelek a virágzás után jelennek meg, és még a nyár kezdete előtt ezek is visszahúzódnak. Gyöktörzse 
kanyargós, gumósan megvastagodott. Smercsek Enikő 8.b 

Milyen a tavaszi időjárás? 
 

Ahány év, annyi tavasz. Manapság már mindenféle 
időjárás elképzelhető erre az évszakra. Tavasszal igen 
változékony az időjárás. A viharos szelet, a hirtelen 
záport gyakran követi szivárvány és napsütés. Márci-
usra a nagy hőmérséklet-ingadozás a jellemző, me-
lyet napjainkban is tapasztalhatunk. Egyik nap mínu-
szok vannak és esik a hó- ilyenkor márciusban-, más-
nap meg már hétágra süt nap. Általában éjszaka 1oC 
körül mozog a hőmérséklet, nappal pedig akár 10oC 
fölé is emelkedhet. Ebben a hónapban a nagy széljá-
rás is megfigyelhető, ami a nagy hőingadozás követ-
kezménye. Áprilisban és májusban a hőmérséklet 
növekedik, és ezzel jelzik a nyár közeledtét. Bár vol-
tak olyan évek is, mikor húsvétkor is fehér fedél borí-
totta a tájat. Reméljük az idei húsvét szép napsütés-
ben fog eltelni. Smercsek Enikő 8.b 

Sélley Regina 1.c 

Szentesi Dóra 1.b 
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A FÖLD A MI OTTHONUNK! 
 

Földünk élőlényei az emberek, a növények és az állatok. Életükhöz 
szükségük van: levegőre, vízre, táplálékra, fényre. Az élőlények kör-
nyezetükkel szoros kapcsolatban vannak, kölcsönösen hatnak egymás-
ra. Ha ebben zavar keletkezik, megbomlik az egyensúly, mindannyi-
unk számára veszélyes lehet. Napjainkban az emberek sokat ártanak 
természeti környezetüknek. Nem vigyáznak rá, s ez természeti kataszt-
rófához, az élőlények és más természeti kincsek pusztulásához vezet. 
Erre hívják fel a figyelmet a természet- és a környezetvédők. Az egyik 
javaslatuk például, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás, 
anyagok megmentése az ismételt feldolgozáshoz. 
 

Április 22. A FÖLD NAPJA 
 

A Föld az emberi élet színtere. 32 évvel ezelőtt emlékeztek meg először a Föld napjáról azzal a céllal, 
hogy Föld élő és élettelen világának veszélyeztetettségére felhívják a figyelmet. A megemlékezéseken 
átgondolhatjuk: vajon vigyázunk-e legféltettebb kincsünkre, a Földre. Tegyél meg Te is mindent 
azért, hogy környezetedben a növények, az állatok és az emberek egészségesebben éljenek, és termé-
szeti kincseink épségben megmaradjanak! 

 
 
 

Néhány  adat a Földről: 
 

-Átmérője: 12 756 km 
-Naptól való távolsága: 149,6 millió km  
-Legmagasabb hőmérsékletű része: 58 °C 
-Legalacsonyabb hőmérsekletű része: -89 °C 
-Föld holdjainak száma: 1 

 
 

Veszélyek 
Nyolcezer évvel ezelőtt óriási kiterjedésű őserdők borították Földünk szárazföldjeinek csaknem felét. 
Mára ennek csupán ötöde maradt fenn, a többit elpusztították, vagy feldarabolták. Az erdők pusztulá-
sának elsődleges oka régióról régióra változik. A mezőgazdasági területek terjeszkedése, a bányászat, 
a települések, és az ipari fejlesztések a legfőbb okok közé sorolhatóak. A washingtoni Világ Erőforrá-
sai Intézete (WRI) következtetése, hogy „a kereskedelmi fakitermelés” messze a legnagyobb veszély-
forrása az őserdők kihalásának: több mint a világ erdeinek 70%-át fenyegeti. Hihetetlen, de igaz! 
Négy ember egy év alatt egy személyautó súlyával megegyező súlyú papírt használ el. 
 

HAITI FÖLDRENGÉS 2010. január 12. 
A 2010-es haiti földrengés a Richter-skála szerinti 7,0 erősségű, pusztító földrengés volt, melynek 
központja Port-au-Prince-től, Haiti fővárosától 25 km-re volt. A rengések helyi idő szerint 2010. janu-
ár 12-én kedden, helyi idő szerint 16:53:09-kor (UTC szerint 21:53:09-kor) kezdődtek. A földrengés a 
talaj szintje alatt 13 km-rel indult el. Az Amerikai Földtani Intézet számos utórengést regisztrált, me-
lyek közül tizennégynek az erőssége a Richter-skálán 5 és 5,9 között volt. A Nemzetközi Vöröske-
reszt becslései szerint a rengések három millió embert érintettek, közülük a halálos áldozatok számát 
a WHO 45 000-50 000 főre becsülte, a szám azonban mára már elérte a 170 000-et is. 
Port-au-Prince nagyobb látnivalói jelentős mértékben megrongálódtak, vagy leomlottak. Így járt töb-
bek között az Elnöki Palota (az esetet René Préval elnök túlél-
te), a Nemzetgyűlés épülete, a Port-au-Prince-i székesegyház 
és a legfontosabb fegyház is. Minden kórház leomlott vagy 
olyan nagy mértékben károsodott, hogy ki kellett üríteni. Az 
ENSZ jelentése szerint az Egyesült Nemzetek Haiti Stabilizá-
ciós Missziójának (MINUSTAH) a fővárosban lévő központi 
épülete összeomlott, és számos ENSZ-dolgozót elveszettként 
tartanak nyilván.  
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CHILEI FÖLDRENGÉS 2010. február 27. 

Rendkívül erős, 8,8-as fokozatú földrengés rázta meg Chilét, amelynek kö-
vetkeztében több épület összedőlt és hidak szakadtak le. A természeti csapás 
legkevesebb 214 halálos áldozatot követelt, de a valós pusztítást még nehéz 
felmérni. A chilei elnök szükségállapotot hirdetett. Egyelőre úgy tudni, 
hogy nincs magyar áldozat. A rengés miatt a Csendes-óceán partjainál min-

denhol szökőárriadót hirdettek. A földrengés helyi idő szerint fél négy(közép-európai idő szerint fél 
kilenc) után rázta meg az országot. A CNN amerikai hírtévé szerint ez volt az ötödik legerősebb föld-
rengés 1900 óta. 
Richard Gross vezetésével a NASA kutatói számításokat végeztek, hogy hogyan hathatott a február 
27-én bekövetkezett chilei földrengés a Föld forgására. Egy összetett modell felhasználásával a tudó-
sok arra az előzetes eredményre jutottak, hogy a földrengés hatására a nap hossza mintegy 1,26 
mikromásodperccel (milliomod másodperccel) megrövidülhetett. 
Mindezt talán jobban szemlélteti, ha azt nézzük, hogy a rengés mekkora mértékben mozdította el a 
Föld tengelyét (azt a tengelyt, ami körül a Föld tömege egyenletesen oszlik el). Számításaik szerint 
ennek iránya mintegy 2,7 ezred ívmásodperccel változott, ami a Föld felszínén kb. 8 cm-es eltolódás-
nak felel meg. 

METEOR ROBBANT FEL AZ ORSZÁG FELETT 
A hadsereg radarjai sem látták a fényes meteoritot, ami a föld légterébe lépett, majd 
felrobbant. Valószínűleg azért, mert sebessége akár százszorosa is lehetett egy repü-
lőének. Magyarországon többen látták a hatalmas villanást. Egyelőre a kutatók a 
pontos robbanás helyét igyekeznek kiszámolni, mert ott akár földre hullott meteorit-
darabok is lehetnek. Miskolc, Kazincbarcika és Ózd környékén az erős villanás mel-
lett robbanás hangját is lehetett hallani. 
A csillagászok azt mondják: asztal nagyságú meteorit lehetett, olyan egy méter át-
mérőjű. Hogyha alacsonyan semmisült meg, mondjuk úgy 20-30 km magasságban, 
akkor van esély, hogy darabjai hullottak a földre. Hogy erre hol kerülhetett sor, azt 
majd a háromszögeléssel, a térbeli helyzet rekonstruálásával lehet meghatározni. 
Ilyen fényes meteorrobbanás viszonylag ritkán, alig tucatszor látható a világon évente. Egy szlovák 
csillagász azt mondta a Tényeknek, hogy egy cseh meteorfigyelő radar rögzítette a képét. A tűzgolyó 
– szaknyelven bolid – Kassa közelében robbant szét. Ez alapján biztosak benne, hogy meteorit volt és 
nem UFO. 

GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS 
A globális felmelegedés kevésbé ismert veszélyei a szibériai fagyos altalaj mélyén, valamint a jeges 
északi tengerek fenekén található üledékekben hatalmas mennyiségű gáztartalmú jég, úgynevezett 
metán-klatrát raktározódik. A melegedéssel a jégkristályok darabokra töredeznek, a bennük lévő gá-
zok pedig a légkörbe és az óceánba kerülnek. A nagy mennyiségű metán légkör-
be kerülése lévén a szintén üvegházhatású gáz tovább gyorsítja a globális felme-
legedést. 
A globális felmelegedés okai: 
A globális felmelegedés számos emberi tevékenység közös eredménye. A legje-
lentősebbek: az elektromos energia termelése, a haszonállat tartás (hústermelés) 
a személyszállító és egyéb járművek használata, a túlfogyasztás, a nemzetközi 
szállítás, az erdők kitermelése, a füstkibocsátás és a hadviselés (az Egyesült Államok hadereje példá-
ul a világ legnagyobb olajfelhasználója és legnagyobb szennyezője).  
Mégsem a Nap okozza a globális felmelegedést: 
Korábban felvetődött néhány tudósban, hogy talán mégsem a környezetszennyezés okozza a globális 
klímaváltozást, hanem inkább a forró napszelek. Néhány grafikon összehasonlításával kiderült, hogy 
szó sincs ilyesmiről, az ember felelőssége egyértelmű. Molnár Eszter 8.a 

Föld!! 
Ne engedjük elpusztulni a Földünket! 
Ne veszélyeztessük a földi létünket! 
Közösen mentsük meg az életünket! 
Ha most nem fogunk össze kipusztul a földi élet! 

Mentsük meg együtt a világot! 
Láthasson unokánk is orángutángot! 
Ihasson a csapból még vizet, ne boltban vegyen, 
ahol sok-sok pénzt fizet! 
Életed a Föld, kérlek,meg ne öld!! 

Bali Péter J 
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Bajnokok ligája 
 
Bayern München (német) - Fiorentina (olasz) 
2-1:  Egygólos győzelmet aratott hazai pá-
lyán a Bayern München a Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, igaz, 
hatalmas lesgóllal verte az utolsó húsz percet 
emberhátrányban játszó Fiorentina. 
AC Milan (olasz)-Manchester United (angol) 
2-3A Manchester United a két gólt szerző 
Wayne Rooney vezetésével 3-2-re győzött az 
AC Milan otthonában a labdarúgó Bajnokok 
Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. 
Lyon-Real Madrid 1-0: A Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjének első mérkőzésén az 
Olympique Lyon ezúttal sem kapott ki a Real 
Madridtól Makoun góljával 1-0-ra diadal-
maskodtak. 

Szántó Gábor, Ikker Tamás 8.b 

Hazai focihírek 
 
Több mint négyórás egyeztetés után alakult ki a 
2012-es Európa-bajnokság magyar csoportjának 
pontos menetrendje. Az amszterdami Hotel 
Okurában hosszas huzavona és némi vita előzte 
meg a program véglegesítését, ami magyar szem-
pontból szinte százszázalékosan úgy sikerült, 
ahogyan azt szerettük volna. 
2010. szeptember 3. -Svédország - Magyarország 
2010. szeptember 7. -Magyarország - Moldova 
2010. október 8. -Magyarország - San Marino 
2010. október 12. -Finnország - Magyarország 
2011. március 25. -Magyarország - Hollandia 
2011. március 29. -Hollandia – Magyarország 
2011. június 7. -San Marino - Magyarország 
2011. szeptember 2. -Magyarország - Svédország 
2011. szeptember 6. -Moldova - Magyarország 
2011. október 11. -Magyarország – Finnország 

Ikker Tamás, Szántó Gábor 8.b 

A pszichoaktiv drogok (köznyelvben drogok vagy 
kábítószerek) azok a természetes vagy mesterséges 
anyagok, amelyek az élő szervezetbe kerülve a köz-
ponti idegrendszerre hatva megváltoztatják annak mű-
ködését, funkcióját, illetve hiányuk elvonási tünetek-
kel jár. Elsősorban angolszász nyelvterületen drognak 
(drug) hívják a növényi vagy állati eredetű, gyógy-
ászati célra előállított készítmények alapanyagait, és a 
fűszereket is. 
A köznyelv gyakran a kábítószerek megnevezésére 
használja ezt a kifejezést. 
A hatóanyagok kinyerése céljából rendszerint nem az 
egész növényt, (illetőleg állatot) használják fel, hanem 
csupán azt a részét, amelyben az illető hatóanyag elő-
fordul, vagy abban leggazdagabb. 

A drogok fajtái: 
1. opiátok (morfin, heroin);  
2. központi idegrendszeri depresszánsok 
(gátlók) (barbiturátok, alkohol, 
benzodiazepinek);  
3. pszichostimulánsok (kokain, 
amfetaminok, koffein);  
4. kasmabinoidok (kender, hasis);  
6. hallucinogének (LSD, meszkalin, 
pszilocibin);  
7. szerves oldószerek (inhalánsok);  
8. disszociatív szerek (fenciklidin, ketamin)  
Legális és illegális drogok és használatuk:  

Amit a drogról tudni kell 

1. A képen látható fiú Extasy tab-
lettát kínál a többinek. Te mit 
tennél: elfogadnád és kipróbálnád 
a. Nem, semmi esetre sem. 
b. Egyszer kipróbálnám. 
c. Ezt mindenki maga dönti el. 
2. A következő drogok közül me-
lyiket fogyasztják leggyakrabban? 
a. Alkohol 
b. Heroin 

c. Extasy 
3. hetek óta szerelmi bánatod van. Hogyan próbálnál vigasztalódni? 

a. Tanácsot kérek szüleimtől. 
b. Társaságba megyek. 
c. Alkoholhoz nyúlok, esetleg droghoz. 

4. Gyakran esik szó arról, hogy a 
hasist legalizálni kellene. Mi a véle-
ményed erről? 

a. Ez semmiképpen nem történhet 
meg, mert függőséget okoz. 

b. Nincs kifogásom ellene. 
c. A drogok betiltásával semmit 

nem érnek el, egyszerűen job-
ban fel kellene világosítani az 
embereket. 

5. Szerinted milyen tulajdonságok 
jellemzik a kábítószereseket? 

a. Kiszámíthatatlan és agresszív. 
b. Feltűnően laza. 
c. Nagyon öntudatos. 

6. Kipróbáltad már Te is valamelyi-
ket? 

a. Igen, de soha többet nem csiná-
lom. 

b. Igen, egészen jó volt. 
c. Nem. 
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Elnevezés Legalitás státu-
sza 

Természetes-
ség 

Fogyasztás Függőség Főbb veszélyek 

LSD Illegális min-
den formában 

szintetikus Bélyeg Enyhe 
pszichikai 
függősé-
get okoz-
hat 

Öntudatlan cseleke-
detek 
flashback 

Látnokzsá-
lya 

Legális, ter-
meszthető 

természetes Füstjét szív-
ják 

Nem ala-
kul ki 

Öntudatlan cseleke-
detek 

Maribuana Illegális min-
den formában 

természetes Füstjét szív-
ják 

Enyhe 
pszichikai 
függősé-
get okoz-
hat 

Reflexek lassulása, 
tüdőpanaszok 

Meszkalin Illegális min-
den formában 

természetes Szájon át 
(kaktusz fő-
zet) 

Enyhe 
pszichikai 
függősé-
get okoz-
hat 

Öntudatlan cseleke-
detek 

Ecstasy Illegális min-
den formában 

szintetikus Szájon át 
(tabletta) 

pszichikai 
függőség 
kialakul-
hat 

Szívelégtelenség 
kiszáradás 

Koffein Legális természetes Szájon át 
(kávé) 

Enyhe 
tolerancia 
kialakul-
hat 

Magas vérnyomás, 
szívpanaszok 

Kokain Csak gyógy-
ászati célra 
legális 

szintetikus Orron át el-
szívva (Krek) 

pszichikai 
függőség 
kialakul-
hat 

Egyénenként eltérő 
halálos dózis 

Speed Csak gyógy-
ászati célra 
legális 

szintetikus Orron át (por) pszichikai 
függőség 
kialakul-
hat 

Szívelégtelenség 
kiszáradás 

Poppers Legális szintetikus Orron át (gáz) Nem ala-
kul ki 

Immungyengeséget 
okozhat nagy dózis-
ban 

A drogok fajtái: 

Pontozás a teszthez: 

 

kérdés felelet 

 a b c 

1. 6 3 0 

2.  6 0 3 

3.  6 3 0 

4.  6 0 3 

5.  6 3 0 

6.  3 0 6 

Értékelés a teszthez: 
0-18 
Vigyázz, Te igazán veszélyeztetett vagy. Ha rossz környezetbe 
kerülsz, és ráadásul személyes problémáid vannak, igen nagy a 
veszélye annak, hogy droghoz nyúlsz. 
18-27 
Nagy az ismeretségi köröd és nem hiányzol egyetlen buliról sem. 
Benne vagy miden balhéban, hülyeségben. De éppen a bátorsá-
god 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 olyan jó fej, hogy tartod magad az elveidhez. 
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Cziráki Lajos megyei rajz és 
vizuális kultúra verseny 

3. Juhász Luca 1. f. t.: Ventura Andorné 
3. Abos Réka 1.  
felkészítő tanár: Pappné Herold Rozália 
3. Hercsel Dávid 2. 
Felkészítő t: Makrainé Palasics Zsuzsanna 
1. Székely Ilona Zsófia 4a 
1. Szabó Veronika 4.a 
1. Szabó Alexandra 4.a 
felkészítő tanár: Lázárné Verebes Ilona 
2. Pusztai Fanni 4.b 
3. Kálmán Orsolya 4.b 
2. Osztronkovics Fanni 5.a 
felkészítő tanár: Lappints Csaba 
2. Fekete Boróka 6.a 
2. Kincses Dóra 6.a 
1. Smercsek Enikő 8.b 
3. Fehér Anna Fruzsina 8.b 
felkészítő tanár: Lázárné Verebes Ilona 
Különdíj 
Smercsek Bence 4.a f. t.: Lázárné V. Ilona 
Meskó Patrik 4. f. t.: Lappints Csaba 

Országos Számítástechnika Logo Verseny 
iskolai és regionális fordulójának eredményei 

I. kategória, 3., 4. osztály 
Kosztyán Zsuzsanna 4.b 1. 11. 
Ács Koppány 4.b 2. 
Fehér Ádám 4.b 3. 

II. kategória, 5., 6. osztály 
Juhász Márton 6.a 1. 8. 
Németh Benedek 6.b 2. 11. 
Hajnik Mátyás 6.a 3. 22. 
Szabó Patrícia 6.b 4. 23. 
Járóka István 5.a 5. 24. 
Maár Kristóf 5.b 6. 
Seres Richárd 6.a 7. 

III. kategória, 7., 8. osztály 
Kovács Bálint 8.b 1. 10. 
Varga Balázs 7.a 2. 
Prohászka Martin 7.a 3. 
felkészítő tanár: Macherné Bedőcs Rita 

„Ezüst toll” helyesírási verseny, városi 
forduló 

I. Rácz-Sulyok Fanny 8.a 
felkészítő: Süveges Jusztínia 

Városi anyanyelvi verseny 
II. Rácz-Sulyok Fanny 8.a 
III. Karczag Bernadett 8.a 
felkészítő: Süveges Jusztínia 

Kormos István Versmondó verseny 
elődöntőjéből bejutott a döntőbe 

Kónyi Annamária 8.b 
felkészítő: Süveges Jusztínia 

„Nyelvünkben élünk” megyei anya-
nyelvi verseny 

II. Fehér Szabina 7.a 
VII. Karakai Orsolya 7.a 
IV. Szántó Gábor 8.b 
VI. Smercsek Enikő 8.b 
Felkészítő tanár Süveges Jusztínia 

Simonyi Zsigmond Helyesírási 
verseny iskolai fordulójának 

helyezettjei: 
1. Járóka István 5.a 
2. K. Szabó Rebeka, K. Szabó Réka 5.b 
3. Rum Gergő, Szücs Angelika 5.b, Mó-

zes Kata 5.a 
1. Horváth Zsófia 6.a 
2. Kincses Dóra6.a, Szénássy Célia 

6.b 
3. Sisa Norbert 6.a, Győri Kata, Né-

meth Benedek 6.b 
1. Janicsek Zsanett 7.b 
2. Kosztyán Csilla 7.b 
3. Karakai Orsolya 7.a 
1. Rátz-Sulyok Fanny 8.a 
2. Karczag Bernadett 8.a 
3. Szele Richárd 8.b 

Barsi Ernő népdaléneklési verseny 
városi fordulóján 

Arany minősítést kapott: Győri Katalin 6.b 
Ezüst minősítést kapott: Fekete Boróka és Kö-

vecses Alexandra 6.a 
felkészítő tanár: Macherné Bedőcs Rita 

Tiszán innen, Dunán túl népdalének-
lési verseny városi fordulóján 

Arany minősítést kapott:  
• Fehér Szabina 7.a 
• 7. osztályosok kis kórusa: Kovács Judit, Venesz 

Barbara, Karakai Orsolya, Kosztyán Csilla, 
Reddin Victória, Molnár Enikő. 
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Alsó tagozatos gyerekek szövegér-
tés versenye 

 
Iskolánkban hagyományosan a Petőfi-hét kere-
tében került megrendezésre a kisiskolások szö-
vegértés versenye. Idén első alkalommal a 2. 
osztályosok is összemérhették tudásukat. 122 
induló képviselte a város és a környék iskoláit. 
Eredmények: 
2. évfolyam: 
I.  Hujber Luca (Bartók – fk.: Pongrácz 
Istvánné) 
II.  Czeitlinger Kata (Öveges – Pér – fk.: 
Plaugenauer Klára) 
III.  Nemes Boldizsár (Tét – fk.: Balázsné 
Burkali Borbála) 
3. évfolyam: 
I.  Gyurics Janka (Péterfy – fk.: Balázsné 
Szabó Ildikó) 
II.  Ott Lili( Tánc és Képzőművészeti – fk.: 
Stanyó Edina) 
III. Zalai Veronika (Győrújbarát) 
4. évfolyam: 
I. Sütöri Boglárka(Szabadhegyi – fk.: Hor-
váth Rita) 
II. Dankó Nelli (Kodály – fk.: Világi 
Tamásné) 
III. Somjai Eszter (Gárdonyi) 

Winter Ernő fizika verseny 
Idén 14. alkalommal került megrendezésre iskolánkban a 
Winter Ernő fizika verseny a 7. osztályosoknak. A me-
gye 12 iskolájából 29 tanuló indult a megmérettetésen. 
Eredmények: 
1.Kotroczó Patrik (Kovács Margit ÁMK) felkészítő ta-
nár: Palasits Tamásné 
2.Komlós Boldizsár (Kazinczy Ferenc Gimn.) Felkészítő 
tanár: Sulyokné Jancsó Judit 
3.Balogh Nóra (Gárdonyi Géza ÁI Győr) Felkészítő ta-
nár: Kasza Györgyné 

Felső tagozatos gyerekek szövegértés 
versenye 

 
A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK 5-6. osztá-
lyos tanulók számára is szervezett szövegértési 
versenyt. A versenyen 20 városi és város környé-
ki általános iskola 87 tanulója mérte össze szö-
vegértő képességét. 
5. évfolyam 
I. helyezett: Rigó Gyula (Zrinyi I. Általános Isko-
la, Abda) 
II. helyezett: Gellér Laura (Zrinyi I. Általános 
Iskola, Abda) 
II. helyezett: Szálasi Réka (Gárdonyi G. Általá-
nos Iskola) 
II. helyezett: Foltányi Csenge (Kodály Zoltán 
Általános Iskola) 
III. helyezett: Takács Dominika (Szabadhegyi 
Közoktatási Központ) 
III. helyezett: Kocsis Viktória (Hunyadi M. Álta-
lános Iskola, Nagyszentjános) 
6. évfolyam 
I. helyezett: Bejczy Bence (Richter J. Zeneművé-
szeti Szakközépiskola, Bartók B. Ének-zenei Ál-
talános Iskola) 
II. helyezett: Pálfi Mária (Lébényi Közoktatási 
Központ) 
II. helyezett: Schefler Ádám (Vörösmarty M. Ál-
talános Iskola, Kisbajcs) 
III. helyezett:Matusek Márton (Gárdonyi G. Álta-
lános Iskola) 

Iskolánk tanulói versenyen kívül 
indultak. 

Az 5. osztályosok: 
I. Szücs Angelika  
II. Pápai Blanka  
III. Mózes Katalin . 
A 6. osztályosok: 
I. Szénássy Célia  
II. Győri Katalin  
III. Kincses Dóra 
III. Horváth Zsófia  
Felkészítő tanáraik: 
Süveges Jusztínia, Bősze Levente 
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Városi fedett pályás atlétika 
verseny 

Kóti Luca 8.a III. távolugrás 
Füredi Péter 8.a I. 60 m-es síkfutás 
Juhász Bálint 8.a I. távolugrás 
Sebestyén Bence 7.a II. távolugrás 
Szabó Jenifer 8.a II. távolugrás 
Edzőjük: Tormáné Bedő Zsuzsanna 

Országos alpesi síbajnokság 
Ausztria, Monichkirchen 

Fehér Ádám 4.b I. 
Fehér Viktor 7.b III. 

XXI. Utánpótlás Fehértő 
Ergométer Országos Baj-

nokság 
Németh Mercédesz II. 

Országos Közlekedési Ismeretek Verseny 
megyei forduló 

Zavada Ármin 4.b I., részt vehet az országos versenyen. 
Felkészítő tanár: Selmeci Lajos 

Széchenyi és kor  országos műveltségi 
verseny 

 
Iskolánk csapata sikeresen tovább jutott az elődön-
tőből a középdöntőbe, ahol a VII. helyen végzett. A 
csapat tagjai: Smercsek Enikő 8.b, Borsodi Melanie, 
Rátz-Sulyok Fanny és Zavada Delinke 8.b osztályos 
tanulók. Felkészítőjük: Süveges Jusztínia tanárnő. 

Petőfi és kora verseny 
Az intézményünk által szervezett városi és város kör-
nyéki vetélkedőn iskolánkat Sebestyén Regina, Korsós 

Martin 5.b, Kincses Dóra és Juhász Márton 6.a osztá-
lyos tanulók képviselték, felkészítőjük bősze Levente 
tanár úr volt. A csapat különdíjat kapott. 
A vendégek közül I. a Lébényi Közoktatási Központ, 
II. a Richter—Bartók Zenei Általános Iskola, III. a Köl-
csey Ferenc Általános Iskola csapata. 
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Itt vagyok, 
Friss vagyok, 
Máris sorba állok? 
Csak egy kicsit meglocsollak? 
Aztán odébb állok. 
 
E szép ajtón bekopognék, 
ha nem bánják, locsolkodnék, 
öntök asszonyt lányával, 
várok tojást párjával. 
Ha pedig sajnáljátok, 
mindjárt porrá áztok, 
mert kölni helyett 
vizet öntök rátok. 
 
Kinyílott az aranyeső, 
én voltam ma a legelső. 
Aki korán reggel 
locsolkodni kelt fel. 
Minden szőke, barna lány, 
mint a piros tulipán 
irulva viruljon, 
rózsapermet hulljon. 
Íme itt a kölni, 
szabad-e locsolni. 

Locsoló versek 

Húsvét másodnapján az jutott eszembe, 
üveg rózsavizet vettem a kezembe. 
Elindultam vele piros tojást szedni, 
adjatok hát lányok, ha nem sajnáljátok, 
ha pedig nem adtok, licskes-lucskos, 
facsaró víz lesz a ruhátok. 
 

Ákom-bákom berkenye, 
Szagos húsvét reggele, 
Leöntjük a virágot, 
Visszük már a kalácsot. 
 

Rózsafának tövéből, 
Rózsavizet hoztam. 
Az lesz ma a legszebb kislány, 
Akit meglocsoltam. 
 

Édes kislány, gyöngyvirágom 
Ma van húsvét napja. 
Meglocsollak, illatozzál, 
Mint egy piros rózsa. 
 

Rózsa, rózsa, szép virágszál, 
Szálló szélben hajladozzál, 
Napsütésben nyiladozzál, 
Meglocsollak, illatozzál. 

Polócz Tamara 1.b Schosz Rebeka 1.c 

Nikodém Sára 1.b Szentesi Réka 1.b 
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