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Köszöntöm az olvasót! A Csengetés életében válto-
zást hozott az új tanév, hiszen Süveges Jusztínia 
tanárnő sok éves sikerekben bővelkedő szerkesztés 
után „letette a lantot” és a könyvtár vette át ezt a 
súlyos stafétabotot. Mindez azonban reményeink 
szerint nem törést hoz majd az iskolai újság törté-
netében, hanem az eddigi színvonal fenntartását, 
sőt ha futja erőnkből és tehetségünkből, akkor fej-
lesztését is. Lesznek új próbálkozások és maradnak 
régi tartalmak. Hogy jobb lesz-e vagy sem? Majd 
az idő, és elsősorban a kedves olvasó dönti el. Sze-
retnénk, ha minél többünk lapja lenne, nem csak 
olvasásában, hanem írásában is. A könyvtárban szí-
vesen látunk mindenkit, akinek ötlete van az újság-
gal kapcsolatban. Most mindenesetre sikeres tan-
évet és jó olvasást kívánok: 

Horváth Gábor 

Kányádi Sándor: Valami készül 

Elszállt a fecske, 
üres a fészke, 
de mintha most is 
itt ficserészne, 
úgy kél a nap, és 
úgy jön az este, 
mintha még nálunk 
volna a fecske. 
Még egyelőre 
minden a régi, 
bár a szúnyog már 
bőrét nem félti, 
és a szellő is 
be-beáll szélnek, 
fákon a lombok 
remegnek, félnek. 
Valami titkon, 
valami készül: 
itt-ott a dombon 
már egy-egy csősz ül: 

Nézd csak a tájat, 
de szépen őszül. 
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Az új óvoda 
átadása 

Véget ért a vakáció, megkezdő-
dött a szorgos munkanapok sora. 
Persze az óvodába a nyári idő-
szakban is járnak gyerekek, akik-
nek az óvó nénik és a dajka nénik 
próbálnak kellemes körülménye-

ket biztosítani. Akik a nyár folyamán a Horgas utcában jártak, azok figyelemmel kísérhették az új 
óvoda gyors épülését. Úgy nőtt, mint gomba az esőben. Hát eső volt is bőven, néha bizony nehézséget 
okozott az építőmestereknek. A hét csoport már július végén beköltöztethette bútorait a termekbe, 

majd augusztus végén megkezdődhetett a rendezkedés. A költözte-
tésben mindegyik csoportnál a szülők segítettek, a bútorok szállítá-
sától a sok-sok csomag cipeléséig mindenben. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani érte. A dajka nénik gyönyörűen kitakarították 
az épületet, közösen elrendeztük a szép új bútorokat, és szeptember 
elsején készen vártuk új és régi óvodásainkat. Szeptember 2-án tör-
tént meg az új óvoda ünnepélyes átadása. Borkai Zsolt, Győr város 
polgármestere mellett számos illusztris vendég tisztelt meg bennün-
ket. Az óvoda a keresztségben a „Világosvár” nevet kapta, azért, 
hogy Ménfőcsanak hagyományai 
tovább éljenek, valamint mert a 

szép, és világos épület kellemes környezetet nyújt a kisgyermekek 
számára. Az ünnepséghez a Nyuszi és a Rozmaring csoport nagy-
csoportosai adták a műsort, a többi csoport pedig ajándékokat ké-
szített a vendégek részére. Áldozatos munkájáért vezető óvónőnk 
Korsós Jánosné, Editke nagyon szép kitüntetésben részesült: a 
Czechmeister Károly emlékplakett ezüst fokozatát vehette át. A 
megnyitó napján az óvoda kapui tárva vártak minden érdeklődőt, 
akik jöttek is szép számmal. A nagy esemény után végre kifújhat-
tuk magunkat és hozzákezdhettünk a dolgos hétköznapoknak. A 
Világosvár óvoda hatalmas, tág folyosóit, termeit gyorsan megismertük, már kialakultak a praktikus 
szervezői fogások, és úgy október közepén már otthonosan mozgunk benne. Egyetlen szépséghibája 
csak az, hogy az udvart még nem próbáltuk ki, mivel a frissen vetett fűnek még erősödnie kell. Az 
esős időjárás ilyen szempontból még segítség is, mert nem fáj a gyerekek szíve annyira. Persze nem-
csak a Világosvár ovi létezik, a Tordában már kijárt utakon halad az élet, és sajnos még mindig két 
csoport – a Lepke és a Szivárvány – kicsit távol, a „Piros iskolában” kapott helyet. 

Hírek mindennapjainkból 
A nagycsoportosok számára egy kellemes meglepetéssel indult az új tanév, mert az első osztályosok-
kal együtt a Győzelem úti iskolában mese előadáson vehettek részt. Nagy örömmel meséltek róla, 
amikor visszatértek. Szintén a nagyoknak, mindjárt a 2. héten megkezdődött az úszásoktatás, a részt-
vevők élvezik és nagyon ügyesek. Minden nagycsoportos kölyök KRESZ-előadáson vehet részt, ame-
lyet egy rendőr néni tart. Azoknak a nagyoknak, akiknek szükséges logopédus és fejlesztőpedagógus 
segít. Mindenhol szülői értekezleteken beszéltük meg az év tennivalóit. Szeptember 23-án a Takarítá-
si világnap alkalmából minden csoport szépítette, tisztogatta környezetét. Ahol kint nem akadt munka, 
ott a teremben sertepertéltek a gyerekek. Nemcsak takarítottak, hanem a környezettudatos nevelés 
részeként különválogatták a szemetet. Például a Méhecske csoportosok a kastélyparkban gyűjtötték 
külön zsákokba a műanyag és a papír szemetet, majd vitték el a hulladékgyűjtő szigetre, ahova több 
más csoport is ellátogatott. Az oviban a dobozokból, flakonokból bábok, játékok készültek. Szeptem-
ber 27-én a Benedek Elek tiszteletére rendezett mesehét megnyitóján részt vettek a „Méhecskék”, 
másnap pedig a kastélyban verset mondtak a Világosvár ovisok, amelynek jutalma emléklap és egy-
egy szép könyv volt. A szép őszi időt kihasználva sokat sétáltak az ovisok a környező dombokon, 
ahol kincseket, virágokat, őszi terméseket gyűjtöttek, és persze jót futkározhattak a gyerekek.  
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A „Százszorszépek” egyenesen a Világosvár dombra igyekeztek, 
ahol megismerték a történetét, mely szerint a török-időben itt gyúj-
tottak jelzőtüzet, hogy figyelmeztessék Győr lakosságát a veszély-
re. Minden kisgyerek leste a régi temető nagy gesztenyefáit, mikor 
pottyannak ki a „tarka bocik” a tüskés héjukból. Dudorodtak a zse-
bek, megteltek a kis kosarak a szép fényes barna kinccsel, amiből 
aztán az oviban Gesztenye Gusztik, sünik és más figurák készültek 
varázsütésre. A Lepkéseknek nagyon jó soruk volt, mert Magdi 
nénivel szelídgesztenyét gyűjtöttek, amit megsütöttek és megettek. 
Ők új óvó nénit köszönthettek csoportjukban, Kiss Virágot és két új kisgyereket is. A „Piros iskolá-
ban” lakó két csoport számára kibővült az udvar, új játékokkal és nagyobb hellyel, hogy kényelme-
sebben tölthessék a levegőn idejüket. Szeptember 29-én Mihály napi vásár volt, amelyet hagyomá-
nyosan a legtöbb csoportban megtartanak. Ilyenkor a szülőktől olyan játékokat kérünk, amelyek ott-
hon nem szükségesek már. A gyerekekkel egész héten készülődünk, több helyen pénzt készítenek, 
pénztárcát hajtogatnak, vásárosra díszítik a termet, máshol igazi pénzt, igazi pénztárcába tesznek. 
Megvannak a szabályok, hány pénzt kell adni egy-egy játékért. A Méhecskéknél igazi gyógyfüveket 

lehetett vásárolni, a Rozmaringoknál zsákbamacskát is. Volt ahol, 
mint a Hóvirág csoportnál, 5 pénzért 5 játékot lehetett venni. Min-
denhol nagy élvezettel merültek el a gyerekek a vásárlás izgalmá-
ban. Október 4-én papírgyűjtést rendeztünk. Nagyon szorgalmasak 
voltak a szülők, mert majdnem tele lett a konténer. Ezen a napon 
volt az Állatok világnapja is, mely alkalomból a héten minden cso-
port felkeresett egy olyan helyet, ahol állatokat láthattak. Voltak, 
akik Karcsi bácsihoz mentek teheneket nézni, mások (Szitakötő és 
Rozmaring csoportok) szülőknél jártak a baromfiudvart megtekin-
teni, de a Hóvirágok és Ibolyák például kisállat-kereskedésben jár-

tak, vagy valódi állatfarmra jutottak el, mint a Szentjánosbogár csoport Koroncón. Volt néhány olyan 
esemény, amely csak egy-egy csoportnál történt: A Hóvirág és az Alma csoportok a vásárcsarnokban 
jártak, ahol zöldségeket és gyümölcsöket, szép virágokat figyeltek meg. Vásárfiaként pogácsát vet-
tek, amit helyben el is fogyasztottak. A Lepke csoportosok a Dunakapu téri piacon jártak, ahol sütő-
tököt vásároltak, az oviban pedig megsütötték és mind megették. A Nyuszik szeptember 25-én, 
szombat délelőtt szalonnasütéssel egybekötött kirándulást szerveztek, melyen a gyerekek a szülőkkel 
együtt vehettek részt. Egy ott zajló program keretében tűzoltó- és rendőrautóba is beülhettek. Egy 
napon pedig Emi óvó néni kertjében tököt szedtek, amellyel az óvoda teraszait feldíszítették. 
A Katica csoport egyik nap vendégül látta az elsősökké lett volt néhai ovisait, és egy süteményes, 
beszélgetős délután elmesélhették élményeiket a kisebbeknek. Nagyon örültek Ibusza Nóri első he-
lyezésének a Benedek Elek rajzpályázaton. A Rozmaringok a múzeumi foglalkozások keretében a 
Borsos Miklós Múzeum kiállító termében „mesebeli házban” interaktív kiállítást láttak a robotokról, 
ahol a dobozokból készült robotot újraépíthették, majd a pincehelyiségben maguk is barkácsolhattak 
űrállatokat. A Lepkék jó idő esetén a KRESZ mobilparkban gyakorolhatták a helyes közlekedést, és 
a BMMK-ban a „Négy évszak” című előadást tekintették meg a Gyermekszínház bérletes előadásán. 
Október 12-én a hagyományos őszi püspökerdei kirándulás következik, melyen minden csoport részt 
vesz. Ilyen rövid idő alatt máris ennyi sok eseménnyel gazdagodtunk, pedig amikor kérdeztem, min-
den óvó néni azt mondta, hogy nem történt velük semmi különös, említésre méltó. 

Járfásné Tibold Ilona óvodapedagógus 
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Krakkói utazás 
Előző tanévben a Petőfi-díjas diákok – köztük én is – egy 3 napos krakkói kirándulá-
son vettek részt. Az utazást az Ifjúságért Alapítvány részéről Dobó Zsolt bácsi szer-
vezte, néhány tanár és szülő is elkísért bennünket. Az indulás június 19-én volt, a 
Kisdobos utcai iskola elől. A buszozás a lengyel nagyvárosig hat és fél órán át tar-
tott, félúton megálltunk pihenni Besztercebányán. Az egykori magyar városban 
megtekintettünk egyebek közt egy II. világháborús repülőgépet, majd folytattuk 
utunkat a Kárpátokon keresztül. Európa kulturális fővárosába, Krakkóba késő dél-
után érkeztünk meg. Megtudtuk, hogy neve Krak herceg nevéből származik. A Visz-
tula folyó partján fekszik és mindössze a Wawel domb emelkedik a sík vidék fölé. Hatalmas és lenyűgöző főte-
rének területe 40 ezer négyzetméter, ezzel Európa legnagyobb középkori főtere. Látnivalói közé tartozik a Má-
ria templom és a tér közepén fekvő Posztócsarnok. Másnap sajnos esős volt az időjárás, ennek ellenére a leg-
több nevezetességet meglátogattuk. Az óvárost és a környékén elhelyezkedő Barbakánt néztük meg, de a temp-
lomokat sem hagytuk ki (a lengyelek nagyon vallásosak). Az 1365-ben épült Jagelló Egyetemet is megtekintet-
tük, híres hallgatói voltak, többek közt II. János Pál pápa is itt tanult. Nekem a Wawel-dombon levő székesegy-
ház és a Sárkány barlangja tetszett a legjobban. Utolsó napon elmentünk a Wieliczka-i sóbányába, amit az 
UNESCO 1978-ban a világörökség részének nyilvánított. A sóbánya összesen IX szintes, ebből a túra a III. 
szinten ment végig. Húsz termet néztünk meg, ezek közül számunkra a Szent Kinga kápolna a legfontosabb. A 
barlangban friss és tiszta a levegő, ezért rengeteg légúti betegségben szenvedő ember keresi fel gyógyulás remé-
nyében. A földfelszínre lift segítségével jöttünk fel, ezután indultunk el hazafelé a busszal. Számomra lenyűgö-
ző élményként hatott ez a kirándulás, remélem legközelebb is Petőfi-díjas lehetek. 

Sebestyén Bence 8.a 

A legjobb nyári élményem idén a győrújbaráti tábor volt, 
ahol 5 napot töltöttünk.  A tábor legtetején kaptunk fahá-
zat, ezért naponta többször is fel kellett menni azon a sok 
lépcsőn. A végére már el is fáradtam. A reggeli elég jó 
volt, de az ebéd és a vacsora már nem annyira. Napközben 
és este is sokféle programon vettünk részt. Sokat fociz-
tunk. Takarodó után a házban beszélgettünk, alig aludtunk 
valamit. A társaság nagyon jó volt. A tábor végére már 
nagyon fáradt voltam. Amikor hazaértem, egész nap csak 
aludtam. Szerintem nagyon jó volt ez a tábor. Az osztály-
társaimmal sokat nevettünk ez idő alatt. Remélem, jövőre 
is ugyanígy fogunk menni. Már nagyon várom.
 Janicsek Zsanett 8.b 

A nyár elején két hetes focitáborban 
vettem részt. Sokan voltunk ott, a te-
sóm is. Aztán lementünk egy hétre Ba-
dacsonytomajba. Ott egy kis nyaraló-
ban voltunk a barátainkkal. Utána csak 
otthon voltam, fürödtem a medencében, 
meg gépeztem is, és átmentem a baráta-
imhoz. Később megint lementünk a 
Balcsira, Almádiba a borfesztiválra. 
Aludni a szomszédban lévő Yacht 
Camping Clubba mentünk, ott voltunk 
egy hétig, találkoztam jó sok baráttal 
tavalyról. Az egyik legjobb élményem 
az volt, amikor elmentünk a baráti tá-
borba. Jó volt találkozni az osztálytár-
sakkal. 

Bugovics Bence 7.a 

Egész nyáron a barátaimmal voltam. Bicikliztünk, sakkoz-
tunk, dumáltunk. Biciklizéshez visszatérve, próbáltunk 
egykerekezni Barni barátommal. Ezután következett a 
baráti tábor. Nos, én azt hiszem, hogy ebben a táborban 
minden résztvevő jól szórakozott. Első napon éjjeli túra 
volt. Második napon disco. Harmadik napon neveztünk a 
„foci bajnokságra”, és mentünk a discoba (megint). Ne-
gyedik napon filmvetítésen, zsonglőr-, és bűvészbemuta-
tón vehettünk részt. Ezen a napon még volt egy foci mecs-
csünk a „diszkó patkányokkal”. Ötödik napon viszont a 
„gyök fc”-t aláztuk le. Utolsó este tábortűz és 3 órás disz-
kó volt. Azt hiszem, mindenki maradt volna még egy jó 
hetet a táborban, köztük én is. 

Juhász Márton 7.a 



 

5 

CSENGETÉS 

Anyuval és apuval elmentünk Balatonföldvárra. Egy panzióban megszálltunk 
az ingyenes strand mellett. Minden nap lementünk a strandra. Nagyon jó volt. 
Szállásunk saját udvarán pingpong és más szórakozási lehetőség is volt. A 
nyári táborba is elmentem. A haverokkal megnyertük a foci bajnokságot. El-
mentünk a pápai élményfürdőbe. Sok érdekes program volt. Nagyon jól érez-
tem magam. Másnak is ajánlom a tábort. Otthon kerti partyval vártak minket. 
Eljöttek a rokonok és apu barátja. Húst sütöttünk, meg krumplit. Mindenkinek 
hasonlóan szép nyarat kívánok. Rónaszéki Anna 8.a 

A nyáron az egyik legkellemesebb élményem a lovas tá-
bor volt, Gönyűn, a Pirik farmon.  
Egy hetet töltöttünk itt, az egyik lovász házban. Reggelen-
te mentünk ki lovagolni, hol terepre, hol pályára, mikor 
még nem volt nagy hőség. Mi gyerekek 11-en voltunk, és 
a táborvezető. Remek társaság volt. Rengeteget ápoltuk a 
lovakat, csocsóztunk a klubhelyiségben, filmeket néztünk, 
fürödtünk a medencében, elmentünk lovaskocsikázni és a 
folyópartra fagylaltozni. Az istállóban is segédkeztünk a 
lovak körül. Ha épp nem volt mit tennünk, lementünk a 
pályára edzést nézni. Remekül szórakoztunk, és remélem 

hogy jövőre is lehetőségünk lesz rá.  Pápai Blanka 6.a 

Az iskolánk ebben az évben Győrújbarátra szervezett tábort augusztus 
első hetére. A mi osztályunkból nagyon sokan jelentkeztek. Nagyon 
vártuk, és már július vége fele mind izgatottan készülődtünk. 
Első nap, mikor megérkeztünk, kiválasztottuk a sátrainkat és bepakol-
tunk. Este kezdődött az éjszakai túra, ami félelmetes volt, de a kilátás a 
hegyről Győrre gyönyörű volt. Harmadik nap ellátogattunk a pápai él-
ményfürdőbe. Jól éreztük magunkat, sokat csúszdáztunk és úsztunk. 
Csütörtökön volt a „Ki mit tud?”, valamint a szépségverseny. Péntek 
este a tábortűznél dobolni tanulhattunk, és az előző napi versenyek 
győzteseinek kiosztották a díjakat. Szombat volt az utolsó nap, sokan 
szomorúak voltak, hogy ilyen gyorsan vége lett ennek a hétnek. Nagyon jól éreztük magunkat, jövő 
nyáron is szívesen elmennénk. Kalamár Bianka, Varga Brigitta 7.a 

Nagyon kellemes emlékeink vannak a baráti táborról, de az időjárás nem volt éppen kedvező. Jó volt 
a társaság és nagyon tetszett, hogy nem voltak kötelező programok, hanem csak akkor mentünk el 
valamelyikre, ha az érdekelt minket. Sokat sakkoztunk, dámáztunk és persze viccelődtünk. 
Szurkoltunk a sulinkba járó diákoknak a focimeccsen, esténként a diszkóban táncoltunk. Mi lányok 
szokás szerint beszélgettünk a fiúkról meg még sok egyébről. Kár, hogy az egyik barátunk nem jöhe-
tett el, mert lekéste a jelentkezési határidőt. A táborban elengedtük magunkat, lazíthattunk, pihenhet-
tünk, de mostanra sajnos elkezdődött az iskola. Nem bántuk meg, hogy elmentünk, noha a búcsúzko-
dásnál voltak szomorú pillanatok is. Voltak, akik sírtak, s voltak, akik nevettek. A táborozást egy 
nagy tábortűznél tartott közös mulatság zárta le. Ha lehetőségünk lesz rá, jövőre is ott leszünk. 

Fekete Boróka, Kövecses Alexandra 7.b 
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Győrújbaráti tábor 
Idén is voltunk táborban. A sok-sok program között pihenni is 
tudtunk. Mindnyájan jól éreztük magunkat. Volt filmezés, játék 
és szórakozás. Régi és új programokkal is találkoztunk. Na-
gyon élveztük! Füredi Virág 4.a 

Léb Eszter 4.a 

Út a Tánc VB-ig 
2010. áprilisában Veszprémben a Magyar Bajnokságon III. helyezést 
értünk el, Pusztai Fanni – Szeredi Tamás, Szeredi Vivien – Klauzál Dá-
niel, ezzel jogot szerezve a Lodz-ban (Lengyelország) megrendezésre 
kerülő Világbajnokságra. 2010. május 20-án este busszal indult útnak a 
csapat. A hosszú utazást követően reggel 6 órakor értünk Lodz-ba. Saj-
nos a szállásunkat csak délben foglalhattuk el, pedig elég fáradtak vol-
tunk. Ott nehezen értettek meg bennünket, mert a lengyelen kívül más 
nyelven nem igazán beszéltek, úgyhogy kézzel-lábbal mutogattunk, és 
magyaráztuk, hogy mit szeretnénk. Amikor poharat kértünk, jégakkut 
kaptunk, a tányér helyett poharat. A mi versenyünk 23-án volt. Előtte, 

hogy eltöltsük az időt, a szálló parkolójában focimeccset rendeztünk a nagyobb táncosokkal, meg 
apukámmal és Fanni apukájával. Nagyon jókat nevettünk. A lányok természetesen a sminkeléssel és a 
hajukkal voltak elfoglalva. A verseny egy nagy sportcsarnokban volt, ahova rengeteg néző jött el 
megnézni a táncviadalt. A verseny előtti lámpalázat leküzdve, a színpadon már magabiztosan irányí-
tottuk a lábunkat és a kezünket. Annyit mosolyogtunk a zsűrire, hogy már 
majdnem görcsöt kapott az arcunk. Nagyon izgultunk az eredményhirde-
téskor, de amikor a dobogó második fokára szólítottak bennünket, nagyon 
boldogok voltunk, és a Himnusz alatt büszkén néztük a magyar zászlót. 
Sajnos a nagy ünneplésre nem volt sok időnk, mert indultunk haza. A VB 
után nem sok pihenőnk maradt, mert június 19-én ismét versenyeztünk 
Balatonfüreden egy nemzetközi nyílt versenyen, ahol szintén 2. helyezést 
értünk el. A versenyzést követően tánc táborban vettünk részt a Gerseka-
rát nevű, 770 fős faluban. Napi két edzés volt, délelőtt és délután is. Sok 
új dolgot tanultunk, főleg a nagyobb táncos lányoktól és fiúktól. A táncon 
kívül az utolsó előtti este feladatként kaptuk, hogy a két csoportnak egy-
egy mesejátékot kellett eljátszani úgy, hogy beszéd, tánc és ének is legyen benne. Nagyon jól mulat-

tunk a mókásra sikerült színészi szereplésünkön. Az eredményhirdetéskor mindkét 
csapat győzött. Jó volt, hogy nem kellett korán lefeküdnünk, majdnem minden nap 
éjfél után mentünk aludni. Sokat szórakoztunk és bohóckodtunk egymás bosszantá-
sára és ugratására. Nagy volt, amikor borotvahabot vagy éppen tejszínhabot tettünk 
egymás cipőjére, vagy amikor a nagyobb fiúk szobájában szétszedtük az ágyrácso-
kat. Sajnos azonban hamar véget ért a nyár, és ez a hét táborozás is, de nagyon jó 
visszagondolni a VB-re, a versenyekre és a tánctáborra. Reméljük, jövőre is lesz 
tánctábor, és megfogadtuk, hogy annyit fogunk edzeni, hogy mi legyünk a világ-
bajnokok. Szeredi Tamás 5.b 
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Amerikában jártam 

 
Izgalommal telt a nyári várako-
zás, miután megtudtam, hogy 
Amerikába utazunk rokonaink 
meghívására. Régi vágyam vált 
valóra a repülőúttal. Egyszeri 
átszállással érkeztünk meg az 

Amerika nyugati partján fekvő San Franciscoba. A 9 órás időeltolódás miatt még aznap odaértünk. 
Kaliforniában mediterrán az éghajlat, tehát a nyár meleg és száraz, a tél enyhe és csapadékos. A hatal-
mas pálmafák, a gyönyörű virágok teljesen lenyűgöztek. Az első héten bejártuk San Franciscót, a Szi-
lícium-völgyet és a híres borvidéket, a Napa Valleyt. Bejártuk San Francisco híres negyedeit, ahol a 
különböző országokból érkezők zavartalanul élhetnek pl. olasz, kínai, 
japán negyed. Sokat sétáltunk a felhőkarcolók között, és áthaladtunk a  
híres Golden Gate hídon. A kaliforniai borvidéken járva büszkeséggel 
töltött el, hogy az első borászatot a magyar Haraszty Ágoston alapította, 
kinek emlékét múzeum őrzi.  
A 2. héten körutazásra indultunk, és az első nap az óceán partját követve 

eljutottunk Los Angelesbe. Útközben több-
ször megálltunk az óceán partján, ahol ha-
sukat süttető fókákat is láttunk. Egyik hosszabb pihenő során megtekin-
tettük a part egyik fő nevezetességét, a Hearst-Castle-t. A kastély tulaj-
donosa magazinok és újságok kiadásából szerezte óriási vagyonát. Los 
Angelesben két napot töltöttünk, láttuk a 
várost és voltunk Disneyland-ben. Este 
sétáltunk Hollywood híres utcáján, a Di-
csőség sétányon. A sétányt 2000 csiszolt 

márvány csillaggal rakták ki, amelyen megörökítik a film, a színház és a 
zene sztárjait. A 3. nap éjszakáján megérkeztünk Nevada leghíresebb 
városába, Las Vegasba. A szerencsejátékok mellett a világ legfényűzőbb 
szállodái és üzletei találhatók itt, ahol minden a látogatók szórakoztatá-

sáért történik. A városban felépítették a 
világ nevezetességeinek pontos mását, mint pl.: a New York-i Szabadság
-szobrot, a párizsi Eiffel-tornyot, az egyiptomi piramist és a Szfinxet. A 
városból induló kisrepülővel a magasból tekintettük meg a világ egyik 
legnagyszerűbb csodáját, a Grand Canyont. Az ember által épített csodák 
után a természeti csodák parkjaiban jártunk. A Yosemite Nemzeti Park 
és a Halál-völgy lélegzetelállító látványt nyújtottak. Itt láttuk a több 1000 
éves vörös fenyőket, a kő- és homoksivatagokat, a vízeséseket és tava-
kat. A parkban karnyújtásnyira élnek mókusok, szarvasok, őzek és más 

állatok. Az utolsó héten San Francisco nevezetességeit gyalog jártuk be, és felültünk a kábelvontatású 
villamosra, a Cabel Carra. Elhajóztunk a hírhedt börtön szigetre, az Alcatrazra, ahol megtekintettük 
Al Capone celláját is. A rengeteg látnivaló mellett nagyon érdekes volt az emberek színes forgataga, 
melyben megtalálható minden bőrszín és szinte minden nemzet. Az út során különböző országok 

gasztronómiáját is ki-
próbáltuk, mint pl. indi-
ait, afgánt, pakisztánit, 
mexikóit, amerikait. 
A gigantikus méretek, a 
csodálatos látnivalók 
felejthetetlen élményt 
nyújtottak. 

Karakai Orsolya 8.a 
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200 éve született 
a Himnusz zeneszerzője 

 
Erkel Ferenc 1810. november 7-én született Gyulán. Pályáját zon-
goraművészként és zenepedagógusként kezdte Kolozsváron, de alkal-
milag vezényelt is, és zeneszerzéssel is megpróbálkozott. Pesten 1834
-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen ott 
telepedett le. Két éven át a Pesti Városi Német Színháznál, valamint a 
Budai Magyar Színjátszó Körnél dolgozott karnagyként. 1837-ben a 
Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került első 
karmesteri minőségben. Itt mintegy három évtizeden át munkálkodott. 
1840-ben írta meg első operáját, a Bátori Máriát. 1844-ben megnyerte 
a Kölcsey Himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangverseny-
életének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a 

Filharmóniai Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánk bán című operáját, amely egyben 
pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. Közreműködött a Zeneakadémia megalakításá-
nál (1875), amelynek ezután tíz éven át igazgatója és zongoratanára volt. Az 1884-ben megnyíló Ope-
raház főzeneigazgatója lett. Mint karmester és szervező egyéniség rendkívül sokat tett a főváros zenei 
életének felvirágoztatása érdekében. 1893-ban a zord időjárás következtében tüdőgyulladást kapott. 
Ebből ugyan kigyógyult, de szervezete nagyon legyengült. Június 15-én este fél tíz óra tájban szíve 
megszűnt dobogni. Halálhíre mélyen megrázta a fővárost. Nekrológok hosszú sora emlékezett meg 
arról, hogy ki volt és mi mindent köszönhet neki „hálátlan” nemzete. Fényes gyászpompával temették 
el június 18-án. 
Október 30-án rendhagyó énekórán emlékezünk Himnuszunk zeneszerzőjére, a magyar opera megte-
remtőjére, a XIX. századi magyar zenei élet vezető egyéniségére.  Kosztyán Csilla 8.b 

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk 

Október 23. Nemzeti ünnep. A hősiesség ünnepe. Az a 
nemzeti ünnep, amely időben a legközelebb áll hozzánk. 
Még élnek a tanúi az akkori eseményeknek, amelyek bár 
Magyarországon zajlottak, de az egész világot megrázták. 
Írhatnánk, hogy egy kis nép fellázadt az elnyomói ellen, 
de amely erre képes, az nem lehet kis nép. Legfeljebb 
létszámban, de nem lélekben. Erre emlékezzünk október 
23-án! A nagyságra. Nem Nagy Imrére és a forradalom 
majdani vezetőire, hanem az egyszerű emberekre, akik 
nélkül Nagy Imrének nem lett volna módja vezetni az 
országot a szabadság felé. 

Az október 23-i iskolai és kerületi ünnepség mű-
sorában a nyolcadik osztályos tanulók szerepel-
tek. Felkészítő tanárok: Lázárné Kocsis Zsuzsan-
na és Jakab Lászlóné osztályfőnökök voltak. Az 
esti ünneplés előtt kiállítás nyílt az 1956-hoz 
kapcsolódó győri és Győr környéki fotókból, 
dokumentumokból. Az anyagot Szabady János 
helytörténeti kutató gyűjtötte, a kiállítást Lázárné 
Verebes Ilona állította össze. 
A megemlékezés koszorúzással és gyertyagyúj-
tással fejeződött be a kopjafánál. 

Horváth Gábor könyvtáros 
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Sárkányvár 
2010. szeptember 27-én 11 órakor tartották a kastélyban a Magyar Nép-
mese hete alkalmából rendezett Sárkányvár című kiállítást, melyet Ka-
tona Tibor (etnográfus) nyitott meg beszédével, valamint iskolánk 
énekkara is fellépett. Ezen a kiállításon nem csak Farkas Zsuzsa festmé-
nyeit nézhették meg a látogatók, hanem Marosi Istvánné, Kati néni já-
ték gyűjteményét is. Persze itt nem számítógépes játékokra kell gondol-
ni, hanem azokra, amelyekkel még dédanyáink játszottak. Akinek pedig 
kedve volt, Kati nénitől megtanulhatták, hogyan kell elkészíteni a béka-
széket. Lázárné Verebes Ilona tanár néni itt adta át a Benedek Elek 
meseillusztrációs rajzpályázat nyerteseinek a jutalmakat. 
Díjazottak: 

1. Győry Alexandra 1.c 

2. Ács Bíborka 1.b 

3. Parcsami Kitti 2.c 

1. Ibusza Nóra Katica csoport 

2. Pintér Regina Lepke csoport 

3. Bálint Aliz Napsugár csoport 
1. Szabó K. Bendegúz 4.b 

2. Polgár Dorina 4.b 

3. Szalay Anna 4.a 

1. Juhász Réka 5.a 

2. Szabó Veronika 5.a 

3. Edelényi Flóra 5.a 

3. Smercsek Bence 5.a 

1. Osztronkovics Fanni 6.a 

2. K.Szabó Réka 6.b 

2. Pápai Blanka 6.a 

3. Wurm Fruzsina 6.a 

1. Kincses Dóra 7.a 

2. Takács Barbara 7.b 

3. Józsa Erik 7.b 

1. Pintér Ákos 8.b 

2. Janicsek Zsanett 8.b 

3. Nagy Dávid 8.a 

3. Tanács Elvira 8.b 

Felker Zsófia 1.c 

Kiss Réka 1.a 

Meserétes 
 

Könyvtárunk idén pontosan Benedek Elek születésnapján, szep-
tember 30-án rendezte meg Meserétes nevű programját, ahol első-
sorban a kisebbek, de néha a nagyobb iskolásaink is folyamatos 
meséléssel emlékeztek meg a nagy mesemondóról. Idén 12 osztály 
tette tiszteletét nálunk ezen alkalomból, majd délután az olvasók 
adták elő, olvasták fel kedvenc népmeséiket. Ilyenkor a mesélő egy
-egy mesebeli szereplő gúnyájá-
ba bújva, karosszékből szóra-
koztathatja a közönséget, beöl-
tözhet varázslónak, királynak 

vagy vadásznak egyaránt. Szerencsére most is akadtak bőven vál-
lalkozó kedvű legények és leányok, így a meserétes kivételesen 
„finomra” sikerült. 

Horváth Gábor 

Kosztyán Csilla 8.b 
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Versmondás óvodásoknak 
 

Szeptember 27-30 között a magyar népmeséről emlékeztünk meg, abból az 
alkalomból, hogy Benedek Elek, a „nagy mesemondó” szeptember 30-án 
született –több mint 150 évvel ezelőtt. 
Nagyon sok programmal készültünk: szép kiállítás nyílt a kiállító teremben, 
óvodásoknak versmondás, az iskolásoknak mesemondó verseny volt. Az 
alkotóházon népi gyermekjátékokat lehetett készíteni, csütörtökön pedig egész nap folyamatos mesé-
lés volt a könyvtárban. Hét óvodás csoport érkezett hozzánk a Bezerédj-kastélyba, akik együtt verse-
ket mondtak és játszottak el: a Katicabogár, a Napsugár, a Nyuszi, a Rozmaring, a Százszorszép, a 
Szentjánosbogár és a Szitakötő csoport. A versek az őszről és az állatokról szóltak, mivel - október 4-
én - az ÁLLATOK VILÁGNAPJÁ-t ünnepeltük. Október 4-én az állatok védőszentjéről, Assisi Szent 
Ferencről is megemlékezünk, ugyanis ez a nap Assisi Szent Ferencnek, az állatok, kereskedők és a 
természet védőszentjének névnapja, – ezért ezt a napot nyolcvan éve az állatok világnapjaként ünnep-
lik. Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is 
velük, és azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, 
legyen az élő vagy élettelen. A világnap eredetileg azt a célt szolgálta, hogy 
felhívja a figyelmet a vadon élő állatok védelmére, és tiltakozzon pusztulá-
suk ellen. Mára más értelmet is kapott: ezen a napon az állatmenhelyek és 
állatkertek is megemlékeznek védenceikről. Céljuk az ember által kiszolgál-
tatott helyzetbe taszított állatok életkörülményeinek a javítása, az emberek 
figyelmének felhívása a gazdátlan élőlények iránt. Az ünnepnap jó alkalom 
arra, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint figyelmez-
tessen az Élet tiszteletére, és a békés együttélés fontosságára. 
A világnapon ma már nem csak a vadon élő, hanem minden állat védelmére 
felhívják a figyelmet. 

MESEMONDÓ VERSENY 
A Magyar Népmese Hete alkalmából mesemondó versenyt rendeztünk.  

Ezen a következő eredmény született: 
1-2. osztályosok: 

1. Póczik Olivér 1.c 
2. Abos Réka 2.c 
3. Pápai Laura 2.a 

 
3-5. osztályosok: 

1. Póczik Dávid 4.a 
2. Léb Eszter 4.a 

3. Németh Viktória 4.b 

A nagy mesék, mesemondások ideje soha nem jár le – szerencsére. A mesékre mindig szükség volt, 
van és lesz, hiszen mindenki vágyik a varázslatra, a csodák átélésének élményére. A mese rendkívül 
hasznos és nélkülözhetetlen a gyermek fejlődése szempontjából, hiszen segítségével gazdagodik fan-
táziája, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet különböző helyzeteket, feloldhatja a benne 
felgyűlt feszültséget. A felnövekvő gyermeknek óriási szüksége van arra, hogy átlássa az egyszerű 
emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a hősökkel és felismerje a rosszakarókat. 
A főhősök bőrébe bújva éli át a veszélyt, a megmenekülést, az örömöt, a bánatot, vesz részt kalandok-
ban, harcol az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát – vagy büntetését. A mesék nem csak szórakoztat-
nak, hanem jelentős részben nevelnek is: az életről tanítanak. Ráadásul a jó mesehallgatókból lesznek 
a lelkesen és örömmel olvasó gyerekek. Kicsi korban a gyermek még nem tudja különválasztani a 
mesét és a valóságot, ezért jó, ha közvetlenül kérdezhet és választ kaphat a szülőtől, a felnőttől.  
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A klasszikus mesében a jó elnyeri jutalmát, a gonosz a büntetését. Az állatmesék megszerettetik a 
kisgyermekkel az állatvilágot, a természet szeretetét, rendszerint kis tanulsággal is záródnak. A gyer-
mek figyelmét az a történet köti le legjobban, amelyik szórakoztatja és felkelti a kíváncsiságát. A 
szülői esti mese a gyermek fantáziáját, képzelőerejét is fejleszti. Azok a gyermekek, akiknek sokszor 
olvastak otthon, könnyebben tanulnak meg olvasni, amikor iskolába kerülnek. A meséken felnövő 
gyermekek fantáziavilága gazdagabb, változatosabb, kreatívabb, mint akik ebből az élményből nem 
részesültek! Sulyok Attiláné 

Major Bence 1.c Kiss Réka 1.a Horváth Jázmin 1.c 

Könyvtárhasználati verseny 
 
2010. október 7-én volt a városi könyvtárhasználati vetélkedő, me-
lyen iskolánk is indult. A versenyt a Kisfaludy Károly Megyei 
Könyvtárban tartották, és 4 fős csapatok versenyeztek egymással. 
Idén szokatlan módon a csapatoknak egy családdal kapcsolatos 
könyv bemutatását is elő kellett adniuk. Mi a Két Lottit választot-
tuk. Ez nem volt annyira könnyű feladat, mint amilyennek látszik. 
Mégis jól sikerült a verseny, és iskolánk I. helyezést ért el. Szép 
ajándékokkal és élményekkel tértünk haza. 
Versenyzők: Fekete Boróka 7.a Felkészítők: Horváth Gábor (könyvtáros) 
 Kincses Dóra 7.a  Sulyok Attiláné (könyvtáros) 
 Stefanics Eszter 8.b 
 Kosztyán Csilla 8.b 

Kosztyán Csilla 8.b 

Könyvajánló Scott Westerfeld: Csúfok 
 
Scott Westerfeld egy különös jövőképet vázol felénk, a távoli 
(vagy nem is olyan távoli?) jövőben játszódik a történet, ahol min-
denkivel megtörténik az, ami ma olyan sokaknak nem adatik meg: 
16. születésnapján mindenki szép lesz. Akár akarja ezt, akár nem. 
De hát, mindenki szép akar lenni, nem? A történet nem túl bonyo-
lult, a főszereplő Tally szép akar lenni, élvezni akarja az életet, 
ami a szépeknek kijár: fény, ragyogás, folytonos jókedv és mulat-
ság. De hát akire fény vetül, annak árnyékot is kell vetnie. 
Tallynak nehéz döntéseket kell hoznia: barátság vagy öncél, be-
csület vagy árulás, nehéz út vagy a könnyebb út és végül csúfság 
vagy szépség. Westerfeld trilógiájának ez csak az első kötete, de 
főhőslányunk máris hibát hibára halmoz, hiszen az élet nem játék 
és nincsenek egyszerű döntések. A könyv a döntésekről szól, me-
lyeket meg kell hozni. A könyv a becsületről szól, amit el lehet 
veszíteni. És a „Csúfok” a szépségről szól, amely nem feltétlenül a 
tökéletes arcban és alkatban rejlik. Olvassátok el, mert ez egy jó 
könyv, különösen ajánlom 7-8. osztályosoknak és attól felfelé!
Osztályzat: 8/10 Horváth Gábor, könyvtáros 
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Zirci kirándulás 
 
Kellemes őszi időben utaztunk Zircre vonattal. Először az arborétumban jártunk, ahol sok fával és 
élőlénnyel ismerkedhettünk meg, még egy mókust is láttunk. Ezután a Természettudományi Múzeum-
ba indultunk, ahol rovarokat, kitömött állatokat és egy bébi mamutcsontot láthattunk. Következő állo-
másunk egy kézműves foglalkozás volt, itt mézeskalácsot, karkötőket, edényeket és gyertyákat készít-
hettünk. Mielőtt hazaindultunk volna, még fagyiztunk egyet, majd énekelve utaztunk Győrbe. Leszál-
láskor már mindannyian nagyon fáradtak voltunk. Igazán jól éreztük magunkat a kiránduláson. 

Nagy Marcell, Radics Márton 3.b 

Udvarrendezés 
Idén ősszel ismét tovább szépítettük a Győzelem úti iskola udvarát. A tavalyi 
évhez hasonlóan most is szülői segítséggel valósítottuk meg ezt a napot. Közö-
sen ültettük el a szülők által felajánlott, s az alsó tagozat által vásárolt növénye-
ket. Köszönjük a sok segítséget az anyukáknak, apukáknak, nagyszülőknek, 
kollégáknak, s külön köszönet a lelkes „kis kertészeknek”, a gyerekeknek. 

Papírgyűjtés 
2010. október 5. 

 
1. 5.a 3666, kg 174,57 kg/fő 
2. 7.b 1612, kg 89,56 kg/fő 
3. 6.b 1680, kg 88,42 kg/fő 
4. 8.a 1386, kg 66,0 kg/fő 
5. 6.a 895, kg 55,94 kg/fő 
6. 7.a 1102, kg 55,1 kg/fő 
7. 5.b 1333, kg 51,27 kg/fő 
8. 8.b 1007, kg 41,9 kg/fő 
Gratulálunk mindenkinek! 

 
Diákönkormányzat 

Sms 2. 
Azt írom + most 1 smsbe 
Hogy beléd vagyok kedvesem 
esve 
Vágyak dobálnak partra 
kivetnek 
Billentyűzárát oldd ki 
szívednek 
 

Sms 3. 
hogy mondjam el milyen na-
gyon szeretlek én ha bakker 
nem áll rendelkezésemre 
több csak 160 karakter 

Sms 1. 
Itt állok én e kerge hős 
Kabátom vízlepergetős 
A szmájli számra ráfagyott 
Ha nem szeretsz hát ne szeress 
Ez itt csak egy teszt sms 
Hogy nyomkodom tehát 
vagyok 

Varró Dániel 
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Régészeti ásatáson voltunk  
 
Elérkezett a várva várt nap, régészeti ásatásra men-
tünk Ménfőcsanak és Gyirmót határába. 
Az út hosszú volt, de megérte, mert nagyon sok 
érdekes dolgot láttunk és hallottunk. Volt egy ré-
gész bácsi, aki megmutatta nekünk az ásatáson 
feltárt leleteket. Ezek között voltak emberi és állati 
csontok, római kori tárgyak. Nekem a csontvázak 
tetszettek a legjobban. 
Hazafelé azon gondolkodtam, hogy vajon a római 
korban volt jobb élni, vagy most. 

Chroméj Gergő 5.b 

A régészeknél tett látogatás 
 
Történelem órán megismerkedtünk a régészek munkájával. 
Juszti néni elintézte, hogy elmenjünk és élőben megnézzünk 
egy igazi ásatást. 
Egy bácsi volt az idegenvezetőnk, ő vezetett körbe minket a 
területen. Ezen a helyen vízelvezető csatornák és házak nyomait 
láthattuk. Néhány gödörben csontokat találtunk. Messzebbre 
egy földbe ásott lyukban emberi csontvázat mutatott. Ezután 
egy ló csontvázát néztük meg. Sétánk alatt elmesélte, hogy mi-
lyen eszközökkel dolgoznak a régészek. A konténerhez érve 
megmutatta, milyen tárgyakat találtak fémkeresővel, például 
ruhakitűzőt. 
A hazafelé úton nagyon elfáradtunk. A régészek munkája min-
denkinek tetszett. 
Erre a látogatásra sokáig fogok emlékezni. 

Nagy Csaba Krisztián 5.b 

Komáromba kirándultunk 
 
Az 5. évfolyam Komáromba utazott, a Mo-
nostori erődbe, mely a „Történelmi hétpró-
ba” helyszíne volt. Vonattal mentünk oda- 
és visszafelé is. Nagyon érdekes programok 
voltak, pl.: íjászat meg kézműves foglalko-
zások és fizikai játékok, sőt még arcfestés 
is volt. Az volt a legjobb, hogy a kézműves 
foglalkozásoknál, ha megcsináltad az adott 
tárgyat, kaptál érte egy picike kavicsot, 

melyből ha eleget gyűjtöttél össze, becserélhetted értékes ajándék-
ra. Legtöbben jojót „vásároltak”, mint én magam is. Egy bácsi kör-
bevezetett minket az erődben. Igen ám, de volt aki, nem hozott 
elemlámpát. Úgyhogy ez kedvezett a fiúknak, mert nagyon szere-
tik ijesztgetni a lányokat. Gyorsan elrepült az idő, haza kellett in-
dulni. Nagyon jól éreztem magam. Jövőre is biztos ott leszek!
 Kosztyán Zsuzsanna 5.b 
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Felkerestük Kontra Józsefné Aranka nénit, aki 
hosszú időn át iskolánkban tanított. Nagyon 
érdekes dolgokat mesélt. 
- Milyen volt a gyermekkora és milyen volt ré-
gen az iskola? 
- Az elődeim reformátusok voltak, anyai, apai 
ágon is (tanítók, gazdálkodók). A föld és az 
értelem találkozott a családunkban. Egy kis 
nyírségi faluból származom. Nyíregyházán ta-
nultam a Református Líceumban, amely leány-
iskola volt, nagyon jó alapokat adott. Ma is sze-
retettel gondolok rá, szépek voltak a diákéveim, 
kiváló tanárokkal. Ők lettek a példaképeim, 
nagy hatást gyakoroltak rám, mert kiváló szak-
emberek voltak. Akkoriban a tantestület fele 
férfi volt. Nagyon sokat követeltek, szigorú ren-
det tartottak. Fél 7-kor volt ébresztő, 7 órakor 
reggeli és 8-tól tanítás. Fél 2-ig tartott az iskola, 
utána ebéd, majd egy kis pihenő. A tanulási idő 
(szilencium) 3-5 óra között volt. Az iskola sok 
lehetőséget nyújtott: kézimunka, sport, hatal-
mas könyvtár. Nemcsak tanítottak, hanem ne-
veltek is bennünket: milyen szépen kell beszél-
ni, hogyan kell egészségesen élni, betartani a 
rendet. Szép egyenruhánk is volt, amit nagyon 
szerettem. (Bocskai egyenruha). Akkor még 
nem volt olyan szabad élet, mint nektek. Megta-
nultuk a rendet, fegyelmet, a köszönést, a visel-
kedést, mi illik és nem illik. Sok mindent meg-
tanítottak, ami a mai iskolából hiányzik.  
- Aranka néni milyen tanuló volt? Kérjük, me-
séljen egy-két emlékezetes élményéről! 
- Olyan csodabogár voltam, aki szeretett tanul-
ni, mindig jeles voltam. Tudtam, hogy tanulni 
kell, ez a kötelességem. Szerettem volna tovább 
tanulni, de a háború közbeszólt. Szétlőtték az 
iskolát, mi is részt vettünk a romeltakarításban 
és gyűjtöttünk az iskola újjáépítésére. Színdara-
bot játszottunk, leányiskola révén a lányok ját-
szották a fiú szerepeket is. (Én voltam János 
vitéz). Jártuk a környéket, 50 helyen felléptünk. 
A záró előadás a debreceni Aranybika Szálló-
ban volt. A legnagyobb élményem Nyíregyhá-
zán az volt, amikor Kodály Zoltán vezénylete 
alatt 1200-an énekeltük a „Forr a világ bús ten-
gere, oh magyar..” kezdetű dalt az udvaron. 
Óriási élmény volt! 
- Emlékszik-e diákkori csínytevésre?  
- Minden diák elkövet csínyeket, mi 8-an vol-
tunk nagyon jó barátságban. Egyszer elkéstünk 
a reggeli miséről, a tanító borzasztó mérges lett. 
Nádpálcával tenyerest adott büntetésből. 

RIPORT ARANKA NÉNIVEL 
Amikor otthon apámnak bevallottam, azt mond-
ta: „Jól tette fiam, többet ne késsél!” Akkor a 
tanító megbecsült ember volt, tisztelték, szeret-
ték, hallgattak rá az emberek. 
- Hol kezdte a tanítói pályáját?  
- 1949-ben végeztem el a Tanítóképzőt. Először 
nem tudtam elhelyezkedni. Karácsonyra 
„ajándékba” kaptam egy állást. Nehéz területre 
kerültem, Tiszadobra, ahol menekült görög és 
makedón gyerekeket tanítottam, akiket nagyon 
szerettem, pedig reggel 6-tól este 9-ig foglalkoz-
tam velük. 1950-ben egyesítették ezeknek a gye-
rekeknek az otthonait, ekkor Balatonalmádiba 
helyeztek, így kerültem a Dunántúlra. A szüleim 
kuláklistára kerültek, ezért a Rákosi-rendszerben 
sajnos nem tanulhattam tovább. Munka mellett a 
pécsi Tanárképzőre jelentkeztem, levelező tago-
zatra, magyar-történelem szakra.  
- Hogyan került Ménfőcsanakra?  
- 1953-ban férjemmel kértük a győri Művelődési 
Osztálytól, hogy biztosítsanak munkahelyet, 
ekkor kerültem ide, a férjem pedig Barátira. 36 
évet tanítottam itt, főleg magyart, de történelmet 
is. A pedagógia sok területét kipróbálhattam, 
osztályfőnök voltam, igazgatóhelyettes, szakfe-
lügyelő. Mindent szívesen végeztem, ami a pe-
dagógiával kapcsolatos. 
Amikor itt kezdtem tanítani, külön voltak a fiú- 
és a lányosztályok. Az első osztályomba 42 fiú 
járt. Mint egy nagy család, olyan volt az osztály. 
Akkor még nem ilyen körülmények között taní-
tottunk. Hat helyen volt szétszórva az iskola, 
majd megépült a Győzelem úton is, ahol renge-
teget dolgoztunk. A szülőkkel együtt parkosítot-
tunk. Nagyon jó volt velük a kapcsolat, minden 
problémát meg tudtunk oldani. Sokkal bensősé-
gesebb volt a viszony a gyerekekkel és a szülők-
kel is. Amikor ide kerültem, a kollégákkal meg 
akartuk váltani a világot. A Petőfi jó nevű intéz-
mény volt Győrben is, minden középiskola szí-
vesen fogadta a ménfőcsanaki gyerekeket.  
1985-ben mentem nyugdíjba, de a nyugdíj mel-
lett még 15 évet dolgoztam, mert nem tudtam 
elképzelni az életemet tanítás nélkül! Sőt mind a 
mai napig van néhány tanítványom.  
- Tartja-e a kapcsolatot régi tanítványaival?  
- A régi tanítványaim közül sokan ma is megke-
resnek, levelezek velük és gyerekeimnek tekin-
tem őket. Több ezer gyermeket tanítottam. A 
legcsodálatosabb dolog, a gyermek szemében 
meglátni, hogy ezt értem. 
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- Mindig is tanítani szeretett volna?  
- A szüleim ellenezték, hogy pedagógus le-
gyek, de én mindenképpen tanítani akartam. 
Kisgyermekkoromtól kezdve tanítónak készül-
tem. Egy lányom van és soha nem akartam, 
hogy ő pedagógus legyen, mert nagyon nehéz 
pálya és a pedagógus mindig a nemzet napszá-
mosa. Jogász lett, de mindhárom unokám ta-
nár, úgy látszik, a nagyszülők személye hatás-
sal volt rájuk.  
- Segített-e a gyerekének tanulni?  
- Akkoriban kevés szabadidőnk volt, mert ta-
nítottunk délelőtt, délután, sőt este is. Renge-
teg társadalmi munkát kellett végeznünk, a 
falu életét is összefogtuk. A lányom ide járt 
iskolába, jó tanuló volt, de ha problémája 
akadt, valaki segített neki.  
- Melyek voltak munkájának legemlékezete-
sebb pillanatai? 
- Nagyon szép irodalmi esteket szerveztem, 
hiszen nagyon szeretem az irodalmat, és sok 
tehetséges írónk volt és van. A magyar nyelv 
drága kincs! A Petőfi iskola névadó ünnepsége 
(1973) nagyon emlékezetes esemény volt: ki-
állítás, szép irodalmi műsor volt, és sok láto-
gató keresett fel bennünket. Egy jó kis szakkö-
röm is volt: esztétikai szakkör. Az állt a szán-
dékomban, hogy mindazt, amit tanultam, átad-
jam. Sok mindennel foglalkoztunk, rengeteg 
vendéget hívtunk, különböző szakmák képvi-
selőit, akik a gyerekeknek a szakmájukról me-
séltek. 30 éven át pályaválasztási felelősként is 
dolgoztam és fontosnak tartottam, hogy a gye-
rekek megismerjék a szakmákat a sikeres vá-
lasztáshoz. Pályaválasztási vetélkedőn orszá-
gos díjat nyertek, még a rádióban is szerepel-
tek.  
- Vannak-e olyan tanítványai, akikre különö-
sen büszke?  
- Sok diákom orvos, pedagógus, mérnök lett, 
de nagyon sok tanítványomra büszke vagyok, 
mindenkire, aki becsülettel megállja a helyét a 
munkájában és tisztességgel neveli a családját. 
Soha nem tettem különbséget a gyerekek kö-
zött, mindig szigorú, de igazságos voltam, erre 
vagyok a legbüszkébb. 
- Volt-e kedvenc tantárgya, amiből többet ta-
nult?  
- A magyar irodalom és nyelvtan. A magyar 
nyelv nehéz a külföldieknek, mert sajátos, kü-
lönleges, nagyon gazdag a szókincse. Dalla-
mos, csodálatos a nyelvünk.  

- Van-e kedvenc írója, költője?  
- Nehéz válogatni, mert hihetetlenül gazdag az 
irodalmunk. Ma is nagyon szeretem Móricz és 
Mikszáth írásait. Nagyra tartom Arany János és 
Ady Endre költészetét. József Attilának és Ba-
bits Mihálynak is csodálatos versei vannak. Az 
erdélyiek közül kiemelném Wass Albertet és 
Reményik Sándort, régen róluk nem lehetett 
hallani. 
-Ha újra kezdhetné tanári pályáját, akkor is 
tanár lenne? 
- Ha újra választhatnék, akkor is biztosan tanár 
lennék. Annak ellenére, hogy már 80 éves va-
gyok, a legszebb munka az emberekkel való 
foglalkozás. Nagyon szép mesterség a pedagó-
gus pálya. Régen mesternek szólították a falusi 
pedagógusokat. Ennél szebb elnevezés nincs!  
- Mit gondol a mai iskoláról?  
- Ahogy lazult a fegyelem a társadalomban, úgy 
lazult a fegyelem az iskolában is. Sem munka, 
sem diákélet nincs fegyelem nélkül! Komolyan 
kell venni a tanulást! Sok diák olyan dolgokat 
enged meg magának, ami nem lenne szabad. 
Régen felnéztünk a tanárokra, tiszteltük őket, 
hiszen sok évet kell tanulni azért, hogy valaki 
kiálljon a tanítványai elé. Tisztelni, szeretni kell 
a nevelőket! Dolgozzatok velük együtt! A csa-
ládban is meg kell legyen a tisztelet és a szere-
tet. Fel kell nézni a szüleitekre, tanáraitokra!  
- Kapott-e kitüntetést a munkájáért?  
- Az „Oktatásügy kiváló dolgozója” címet kap-
tam meg, amelyet minden kollégámnak oda 
kellett volna adni. Olyan szerencsés vagyok, 
hogy már átvehettem az arany- és a gyémánt 
diplomámat is. Ezen a pályán azok maradnak 
meg, akik hivatásszerűen szeretik a munkáju-
kat. Sok nehézség volt az életemben, a nulláról 
kellett kezdenem. Bízok benne, hogy a mai gye-
rekek élete könnyebb lesz, mint a miénk volt, 
mert nekünk rögös utat kellett végigjárni. A mai 
gyerekek nem tudják, min mentünk keresztül, 
meg kellett küzdeni mindenért.  
-Mivel tölti a megnövekedett szabadidejét?  
- Kevés időm van most is, mert sok minden ér-
dekel: a kertészkedés, szeretem a virágokat, 
olvasok, a könyvek ma is jó barátaim. Minden 
nap főzök, tanítgatok, találkozom a barátaim-
mal, szeretek színházba, koncertre és könyvtár-
ba járni. Nyitott vagyok a világ felé, rádiót hall-
gatok, tv-t nézek.  
- Mit üzen a mai gyerekeknek?  
- Legyetek ügyesek, szófogadók, szorgalmasak, 
érdeklődők! 

Wurm Fruzsina, Mózes Katalin 6.a 
és Sulyok Attiláné 
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CSENGETÉS, a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK tanulóinak lapja. 
Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával. 

Szerkesztők: Horváth Gábor, Sulyok Attiláné 
Tördelő szerkesztő: Mné Bedőcs Rita 

Ménfőcsanak ESK 
 
A Ménfőcsanak serdülő csapata már négy meccse veretlen! A következő meccs a szomszédos falu 
(Koroncó) ellen lesz. Nehéz meccsnek ígérkezik, mert még ők sem kaptak ki az idényben. Első mecs-
csüket a csanakiak Nyúl ellen játszották és nyertek is 19-0-ra otthon, második meccsük Nagyszentjá-
nos volt idegenben, ahol 3-12 lett az állás a Ménfőcsanak javára. Harmadik meccsüket újra idegen-
ben a Gönyű pályáján játszották ahol ismételt nyeréssel 0-11-re győztek! A negyediket otthon ját-
szották az egyik nagy esélyesnek tartott Pannonhalma ellen, ahol szoros első félidő után 8-1-es győ-
zelem alakult ki. Így megmaradt az első hely, és tovább él a remény, hogy a címvédő újra bajnok le-
gyen.  

Torma László 8.b 

Humor 
1. Fitnesz: 

- Milyen zaj hallatszik ki a konditeremből? 
- Hát Fitt-nesz 

2. Anyuka otthon kérdezgeti a csemetéjét az iskolában 
töltött napról: 

-Kicsikém, mit csináltatok ma kémián? 
-Hát robbanóanyagot állítottunk elő. 
-És mit csináltok holnap a suliban? 
-Milyen suliban? 

3. Alkonyat 
-Miért nem pisilhetnek a vámpírok? 
-Mert a vér nem válik vízzé. 

4. Munkahelyen: 
-Te mióta dolgozol ennél a cégnél? 
-Mióta megfenyegettek, hogy kirúgnak… 

5. Bácsi a buszon az iskolás kisfiúhoz fordul: 
-Na kisfiam, milyenek a jegyeid az iskolában? 
-Katonásak: egy, kettő, egy, kettő, egy kettő… 

6. Egyik gyerek tanórán felrakja a lábát az asztalra, 
mire a tanár: 

-Kisfiam, téged hogy is hívnak? 
-Pataki. 
-Nos Pataki! Akkor pata le! 

Magyar Adrián 6.a 

Rejtvény 
 
1. Karikázd be, hogy mi 

kerülhet a fazékba! 
2. Melyik kutyusról ké-

szült a középső kép? 
3. Add össze a kártyán 

lévő jelek értékét. 
Mennyi a kártyán lévő 
jelek összege? 


