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Fésűs Éva: 

December, december 
 

December, december, 
A világ csilingel. 
Hóember hófején 
Fázik a cilinder. 
 
Kis csizma, nagy csizma 
Csikorgó hóban jár, 
Piros kis orroddal 
Cinegét foghatnál. 
 
Kis bunda, nagy bunda, 
Kell már a szőrkucsma. 
Hópaplant sző a tél 
Medvére, mókusra. 
 
December deret fúj, 
December fagyot hoz, 
A világ mégiscsak 
Ünnepre harangoz. 
 
Hamvadó alkonyban 
Csillag gyúl faágon, 
Meglátod, egyszer csak 
Itt lesz a karácsony. 

Léb Eszter 4.a 
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CSENGETÉS 

Óvodásaink az októberi kevésbé kedvező időjárásban is sokat mozog-
tak, kirándultak. Október 12-én a hagyományos püspökerdei közös 
kiránduláson vettünk részt, nagyot 
sétáltunk, megfigyeltük a színes fale-
veleket. Ismét élveztük a vadkacsák 
látványát, az evezősöket a vízen. 
A „Gyalogoljunk a Földünkért” vi-
lágnap alkalmából több csoport is tett 
nagyobb sétákat, de közülük is a 

Napsugár csoportosok túráztak talán a legmesszebbre. A Hajnal utca 
végén felfedeztek egy játszóteret, ahová többször is elmentek. Faisko-
lában is sokszor jártak, ahol gyönyörködtek a növényekben. Megjár-
ták már a Sokorópátkai utat is (ami ugyancsak messze esik az ovitól), ahol egyik társuk, Teplász Liza 
nagypapájának almáskertjébe jutottak el. A túrák során mindig gyűjtenek valamit, amit aztán a barká-
csoláshoz használnak fel. A Méhecskék a Világosvár domb tetejéig másztak, és bebarangolták a kör-
nyéket. Az Ibolya csoport az ősz utolsó gyümölcsszedési lehetőségét kihasználva elment szőlőt szüre-
telni, míg a Katicák kukoricát törtek Süveges Hannáéknál. 
Márton-nap előzeteseként a kastélyban a Csörgősipka társulat előadásában izgulhattuk és kacaghattuk  
végig a Ludas Matyi című mesét. 
November az egészség hónapja. November 8-án Edvy Júlia dietetikus előadásán az érdeklődő szülők 
a gyerekek egészséges táplálkozásáról hallgathattak előadást. 
Az Ibolya és Katica csoportosok a gyermekorvosi rendelőbe látogattak el. Vera védő néni elmagya-
rázta, hogy melyik orvosi műszer mire való, miért fontosak a védőoltások, és néhány vizsgálatot is 
kipróbálhattak. Nagyon tetszett, legközelebb már nem fél senki sem, ha a doktor nénihez kell menni. 

A Hóvirágok és az Almák a gyógynövényboltban ismerkedtek a kü-
lönféle gyógyteákkal, amiből vásároltak is. Majd Márton-nap délután-
ján megfőzték és megkóstolták, sőt a szülőket is megkínálták.  
Ugyanis ezen a héten kerültek megrendezésre a Márton-napi ünnep-
ségek. Minden csoport egy kis műsorral köszöntötte a szülőket. Leg-
több helyen a hagyományos Márton-napi lámpást barkácsolták tökből 
vagy üvegből, de libás kitűzők is készültek a Rozmaring csoportban. 
Az idei nagy változás az volt, hogy be kellett építeni az egészséges 
életmód jegyeit is a mindennapi életünkbe. Így száműztük a sült libát 
és a libazsíros kenyeret, (pedig milyen finom is az), helyette készült 
más: pl. gyümölcs- és zöldségsaláta, 
fejes káposztába fogvájóval tűzdelt 
falatkák, sült tök, tökgolyócskák és 
répatorta. Végezetül mécsesekkel és 
lámpácskákkal vonultunk ki a sötét 
udvarra, kivilágítva, mint megannyi 
szentjánosbogár. 
November 17-én a Füstmentes világ-
nap jegyében az ovisok környezetba-

rát járművekkel érkeztek (roller, bicikli), melyekkel az udvaron köz-
lekedtek, példát mutatva a felnőtteknek. A Rozmaringok és Méhecs-
kék a dohányzás ártalmairól hallhattak hasznos információkat. 
A Szitakötő csoport külön kis tervet dolgozott ki, miként lehet már 
az óvodában megváltoztatnunk azokat a rossz szokásokat, amelyek 
ártalmasak a Földre. Tapasztalataik szerint a környezettudatosság 
könnyen megtanulható, pusztán neki kell állni, és ötletesnek kell len-
ni, hogy mi mire használható még fel, ami elsőre szemétnek látszik. 
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November 24-én kellemes élményben volt részünk, mikor Ágoston 
Anita interaktív koncerten Halász Judit dalait adta elő. Másnap nagy 
izgalomban élt a Világosvár óvoda, hiszen idén itt került sor a város 
vezető óvónőinek értekezletére. Mindent megtettünk a vendéglátás 
sikeréért, amely remélhetőleg elnyerte a résztvevők tetszését. Dél-
után Kunné Judit és Vlasitsné Erika óvó nénik tartottak előadást a 
szülőknek, hogy miként lehet elősegíteni a gyerekek iskolaérettségét 
otthon. 

A tél közeledtével beköszöntött az 
advent. A csendes lelki felkészülést 
szeretnénk megadni kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt a néphagyo-
mányok felelevenítésével. Készítet-
tünk Borbála-ágat, meggyújtottuk az 
adventi koszorú gyertyáit, sütöttünk 
mézes kalácsot. Eljött a Mikulás is, 
és a december igazi telet hozott, 
mindent belepett a hó. Az óvó nénik 

idén is bábelőadással ajándékozták meg a gyerekeket. 
December 13-án lucázni fogunk, másnap délelőtt pedig megünnepel-
jük óvodánkban a karácsonyt, és még ezen a héten a szülőkkel ben-
sőséges hangulatban találkozunk. 
Még rengeteg eseményt sorolhatunk: meghallgatjuk a Harmónia ze-
nekar ünnepi koncertjét a kastélyban, egyes csoportok (Szivárvány, 
Méhecske) a városba mennek megtekinteni az adventi vásárt, mások 
a Diótörő balettelőadást nézik meg. 
Még a karácsonyi szünet előtt, 17-én a leendő iskolásokat várják a tanító nénik játszóházra, amely 
természetesen a karácsony jegyében telik majd. 
Lehetne még sorolni a programokat: múzeumi látogatások, a Csizmás Kandúr mesejáték megtekinté-
se, a Szivárvány csoport „Én napom” programja… Szóval az elmúlt hónapokat sem tétlenséggel töl-
töttük. Nos, ennyi minden történt az óvoda háza táján, és lezárva a 2010-es esztendőt mindenkinek 
békés, áldott karácsonyt kívánva búcsúzom:  Járfásné Tibold Ilona  

Nemrégiben nagyon érdekes előadáson vettem részt a Beze-
rédj-kastély pincéjében, amelynek Izland volt a témája. 
Nagyon tetszett az előadás, szeretném, ha egy kicsit ti is ol-
vasnátok erről. Ez a sziget egy különleges ország, sokan a 
„tűz és a jég birodalmának” is nevezik. Ez a mondat szinte 
mindent összefoglal Izlandról, hiszen rengeteg a vulkán és a 
jég. Ezek közül nagyon sok vulkán ma is működik, köztük 
az Eyjafjallajökull is. Sajnos előfordul, hogy a lakott terüle-
teket veszélyezteti a sok vulkán, hiszen egy-egy kitörés ha-
talmas pusztítást, akár árvizet is okozhat. A szigetet régen 
rendkívül vastag jégtakaró borította. 2010 tavaszán biztosan 
hallottatok arról, amikor a vulkánkitörés miatt a légi közle-
kedés megbénult egész Európában, a repülőgépek nem tud-
tak közlekedni. Erről a kitörésről is láthattunk az előadáson 
valódi videofelvételt eredeti hanggal, és gyönyörű képeket 
is. Mintha mi is részesei lettünk volna ennek a fantasztikus 
látványnak. 
Sajnálhatják, akik kihagyták az előadást. Nekem nagyon 
tetszett. Maár Kristóf 6.b 

Izland, a „tűz és jég birodalma” 
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Csodák Palotája 
 
Nagy meglepetés ért bennünket októ-
berben: a budapesti Csodák Palotája 
eljött városunkba. Judit néni felhívá-
sára több mint százan jelentkeztünk, 
beültünk a buszba, és pár perc múlva 
ott voltunk a Dunacenterben. Útköz-

ben találgattunk, hogy milyen csodák várnak ránk. Két csoportra kel-
lett válnunk. Mi először a kiállításra mentünk, a többiek az 
Ugriparkba. Meglepődtünk, hogy milyen sok furcsaságnak tűnő játék 
volt ott. Nehéz lenne felsorolni az összes játékot. Sokáig építettük a 
golyónak a pályát. Másodszorra sikerült. A lyukas táblán (telis-teli 
lyukkal) próbáltuk egy madzag segítségével felvinni a golyót. Ez a 
próba könnyebb volt, mint a többi. A legnagyobb sikert a reflexgép 
aratta. A piros világító gombokat kellett megütni. 
Kár, hogy nagyon hamar eltelt az idő! Jó lenne, ha az iskolában is 
lennének ilyen játékok. 3.b osztályosok 

Robotot programoztunk Sopronban 
 

Decemberben átadják a Gábor László Szakképző Iskolában azt a számítógé-
pekkel felszerelt központot, ahova mi is bejárhatunk LEGO Mindstorms NXT 
robotot építeni és programozni. Mivel csak az interneten láttuk, milyen is az, 
kíváncsiak voltunk rá, hogy mekkora, hogyan is működik, ezért november 19-
én, péntek délután Tibi bácsival, Rita nénivel és még 
öt társammal elmentünk Sopronba, a Széchenyi Gim-
náziumba. Ennek az iskolának a tanulói már évek óta 
foglalkoznak a LEGO Mindstorms NXT robot 
programozásával. Már vártak bennünket, és szétszed-

tek egy robotot, amit aztán nekünk kellett összerakni. Mikor végeztünk, azt is 
megengedték, hogy programozzuk. Óriási sikerélményt jelentett, hogy az ál-
talunk összerakott robot megmozdult, előre ment, fordult, és még egy labdát 
is vitt magával. A soproni fiúk közben egy másik robotot programoztak, mert 
egy héttel később versenyre mentek vele. Úgy elrepült az idő, észre sem vet-
tük, hogy már hat óra lett. Gyorsan elköszöntünk, és már indultunk is haza. 

Kosztyán Zsuzsanna 5.b 

Klubdélután 
 
November közepén tartottuk az osztálybulit. Zenehallgatás, 
tánc, játékok: X-faktor, limbóhintó, székes és seprűs tánc 
követte egymást. Volt sok harapnivaló és finom innivaló. 

Néhányan jókat 
beszélgettek, kár-
tyáztak. A klubdél-
után után többen az 
iskola aulájában 
tartott bolhapiacon 
árusítottak. Ezen a 
délutánon nagyon 
jól szórakoztunk. 

Füredi Virág 4.a 

Polócz Tamara 2.b 
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János vitéz 
 
E zenés színházi előadásra október 21-én, iskolánk szervezésével 
jutottunk el. Jó volt látni ezt a darabot, amiről 5. osztályban tanul-
tunk. Nagyon szép daljátékot láttunk, hallottunk, amit humor is kí-
sért. Fájdalommal járó hűségről, szerelemről, hazaszeretetről és hon-
vágyról szólt. Röviden a történet: a főszereplő Kukorica Jancsi, aki a 
gazdája juhnyáját őrizte, de elveszítette. Kénytelen volt elmenekülni, és szerelmét, Iluskát is a falu-
ban hagyta. Messzire kalandozott, még huszárnak is beállt, így lett János vitéz a neve. A francia ki-
rály udvarában is megfordult, de nem fogadta el a királylány kezét. Hazatért inkább szerelméhez, aki 
távolléte közben meghalt, a mostohája rossz bánásmódja miatt. Iluska hamvából kinőtt egy szál ró-
zsaszál, amit barátja letépve János után vitt, aki közben ismét elment bánatában. A rózsát bedobta az 
Élet-tavába, és szerelme életre kelt. Tündérországba kerülve jól érezték magukat. János vitéz lehetett 
volna a király, Iluska pedig a királynő, de ehhez tündérré kellett volna válniuk. János vitéz nem akar-
ta, mert honvágya volt. Úgy döntött, hazamegy, és a szerelme is ezt választotta inkább. Hazamentek 
és boldogan éltek. A darab nagyon látványos volt, különösen a huszárok tetszettek. A színészek na-
gyon jól játszottak, és szépen énekeltek. Sok gyerekszereplő is volt köztük. Kacsóh Pongrác daljáté-
kának feldolgozását láttuk, amelyet akár még egyszer is szívesen megnéznék. 

Sebestyén Regina 6.b 

Csontos István 2.c Szentesi Dóra 2.b Szentesi Réka 2.b 

Tanár úr kérem 
2010. november 25-én színházi előadásra indultunk a Bartók Béla Megyei Művelődési Központba. 
Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című művét játszották el a színészek. A történet szórakoztató és hu-
moros volt, a XX. század eleji iskolai élet mindennapjairól szólt. Az első felvonásban egy szegény 
ember kereste fel régi iskolájának az igazgatóját, azzal a kéréssel, hogy fizessék vissza neki a tandíjat, 
mivel nem tanult itt semmit. Legfőbb indoka a tudatlansága volt, ezzel akarta bebizonyítani, hogy 
fölöslegesen járt évekig az iskolába. Végül abban egyeztek meg, hogy újra levizsgázik, és ha nem 
sikerül, akkor visszakapja a pénzét. Az igazgató összehívta a tanári kart, hogy tanácskozzanak. Sze-
rencsére a matematikatanár jóvoltából kitalálták, hogy nagyon egyszerű kérdéseket fognak feltenni az 
öreg diáknak. Például: Mennyi ideig tartott a 30 éves háború? Azonban ezekre sem tudta a válaszokat, 
ezért a tanárok (nehezen), de bebizonyították a feleleteinek igazságát. Még számtanból is jelest ka-
pott, hiszen ki tudta számolni a visszakövetelt tandíj összegét. A második felvonás egy tipikus iskolai 
napot mutatott be egy kamasz fiú szemével. A felelések és a dolgozatok előtti félelmet jól érzékeltette 
ez a rész. Bauer elkésett az óráról, de Fröhlich tanár úr nem vette észre. Óra közben elmesélte éjszakai 
álmát diáktársainak, amiben 27 éves lett, és híres író volt, aki nem érezte jól magát a bőrében. A tanár 
hosszú naplólapozgatás után Steinmannt, az osztály legjobb tanulóját hívta ki felelni. Egy érdekes 
matematikai feladatot kellett megoldania egy csonka gúlával kapcsolatban. Mindent tudott, felelete 
rövid és meggyőző volt. Később egy rossz tanuló következett, aki rosszul oldotta meg a másodfokú 
egyenletet, ezért elégtelent kapott. Kudarca után eldöntötte, hogy katonai pályára lép majd. A műsor 
végén a kamasz fiúk azon tűnődtek, hogy a lányok miért kiváltságosak (át kell adni nekik a buszon a 
helyet), és mit tettek ők, hogy ezt érdemlik. Sajnos a műsor csupán egy órán át tartott, de mindenki-
nek jó szívvel ajánlom, hogy nézze meg! Sebestyén Bence, 8.a 
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Rendkívül változatos és színvonalas műsort lát-
tunk. Sokan voltak kíváncsiak a produkciókra. Elő-
ször  az 5.-esek előadását láthattuk, amely egy fe-
nyőfáról szólt. Jó volt hallgatni Angelikát, ahogy a 
szintetizátoron  játszott. Nagyon vicces volt a né-
metesek műsora is, amely a kalózokról szólt. A 
Csipke Rozália előadás is jól sikerült, nagyon átköltötték az eredetit, de ez a 

változat szerintem mindenkinek jobban tetszett. Különleges volt a 
hastáncosok és a bűvész bemutatója is. Sokan énekeltek nagyon szé-
pen és tisztán. Az énekkarosok is jól szerepeltek. Befejezésül az ösz-
szes szereplő elénekelte a Noxtól A tél dalát. A végén pedig a lelkes 
közönség nagy tapssal jutalmazta a szereplők teljesítményét. 
További képek az Interneten láthatók: 
http://telkoszonto.bezeredj-kastely.fotoalbum.hu 

Botka Loretta 7.b 

Iskolánkban immáron máso-
dik évben rendezték meg az 
iskolai Ki mit tud?-ot. A 
tanulók több kategóriában 
léptek színpadra. Láthattunk 
kártyatrükköket, bűvös koc-

ka bemutatót, hastáncot, ezen kívül hallhattunk szintetizáto-
ron és zongorán előadott dalokat és különféle stílusú éneke-
ket. A felsoroltak alapján elmondhatjuk, hogy a petőfis diá-
kok nagyon tehetségesek, és a tanuláson kívül milyen sokfé-
le különórára járnak, és mennyit fáradnak a siker érdekében.  
A zsűri elnöke iskolánk igazgató nénije volt: Dr. Szakálné 
Doktor Éva. A többi zsűritag: Macherné Bedőcs Rita tanár-
nő, Tormáné Bedő Zsuzsa tanárnő, Bősze Levente tanár úr, a 
diákokat Prohászka Ildikó képviselte. A zsűri munkáját segí-
tette Süveges Jusztínia tanárnő, aki felkonferált minket a 
színpadra. Az idei évben másodszor indultam a Ki mit tud?-
on, mondhatni már rutinos voltam, de idén is nagyon izgul-
tam. A versenyzők tapssal biztatták egymást, és minden ver-
senyzőért izgultak a barátok vagy a család. 

Ki mit tud? 

Helyezettek: 
I. Fehér Szabina 8. a – ének 
I. Győri Katalin 7. b – ének 
II. Tanács Elvira 8.b – hastánc 
III. Reddin Victoria 8. a – zongora 
III. Szűcs Angelika 6. b – szinteti-
zátor 
A Ki mit tud?-on indulók kivétel 
nélkül megmutatták tehetségüket a 
Télköszöntő műsorban is. Én mint 
végzős nyolcadikos örömmel fo-
gok visszagondolni ezekre a pilla-
natokra. A következő tanévekben 
szívesen fogok visszajönni az isko-
lába, és megnézni a volt diáktársa-
im műsorát. A többi fellépő és sze-
replő nevében szeretném megkö-
szönni a felkészítő tanárok munká-
ját. 

Fehér Szabina 8.a 
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III. Szűcs Angelika 6.b 
Szia Angelika! Szintetizátoron játszottál, mit is 
adtál elő? 

Öt számot játszottam, köztük személyes kedven-
cemet a Popcorn-t. Ha címről nem is, de a dalla-
máról mindenki felismeri a zenéjét. 

Már többször is játszottál iskolai rendezvényen, 
gondolom egyre kevésbé izgulsz, ahogy több a 
rutin. Mióta játszol? 

Nagyjából négy éve tanulok már Szilasi Lajosnál. 
Mindenkitől megkérdezem: mennyire sikerült 
szerinted a produkciód? 

Jól ment, és nagyon örültem az eredménynek! 
Remélem a jövőben is láthatunk majd a szinteti-
zátor vagy a zongora mögött! 

Szeretném folytatni, és ha lesz újra „Ki mit tud”, 
akkor ismét indulok. Horváth Gábor 

I. Fehér Szabina 8.a 
Még a fellépésed után közvetlenül beszéltünk, és ak-
kor nem voltál túl elégedett a produkcióddal. Szeren-
csére a zsűri nem így látta. Mi történt? 

A szám végén a zene hangnemet vált, és ott nem sike-
rült túl tisztán az énekem. 

Tulajdonképpen címvédés történt, hiszen tavaly is 
nyertél. Mióta énekelsz komolyan? 

Ötödikes korom óta, jelenleg Rita néni segít a felké-
szülésemben. 

Honnan lehet ismerős a dal, amit énekeltél? 
Ez a sláger a Robin Hood című filmben hangzik el, 
jómagam egy tévéműsorban hallottam, ahol Feke Pál 
adta elő. 

Milyen terveid vannak a jövőre? 
Szeretném majd az éneklést minél magasabb szinten 
folytatni, ami persze rengeteg időt és energiát emészt 
fel, illetve ha minden a terveim szerint alakul, akkor 
a következő tanévet majd a Krúdy Szakközépiskola 
Idegenforgalmi (IFO) szakán kezdem majd. 

I. Győri Katalin 7.b 
Mindenekelőtt gratulálok a sikerhez. Hogyan ké-
szültél fel a versenyre? 
Még Budapesten az Operettszínházban hallottam a 
Forog a tánc című dalt A Mozart című musicalben, 
innen az ötlet, hogy ezt kellene előadnom. Interne-
ten találtam meg a zenei anyagot, majd anyu segí-
tett megtanulni és begyakorolni az éneket. 
Mióta énekelsz? 
Három éve. Az utóbbi időben az énekkarba is já-
rok, ami még jobban megerősített abban, hogy 
érdemes foglalkozni ezzel. 
A zsűri szerint jól sikeredett az előadásod, te ho-
gyan értékeled? 
Először kicsit megijedtem, mert a zene hamarabb 
kezdődött, mint számítottam rá, de végül rendben 
ment le minden. Úgy érzem, jól sikerült. 
Jövőre újra ugyanitt? 
Még nem tudom, hogy indulok-e. Maradjon megle-
petés. 

II. Tanács Elvira 8.b 
Második lettél hastáncos produkcióddal. Hány éve 
tanulod? 

Immár öt éve. 
Ha jól emlékszem tavaly is helyezett voltál? 
Igen, tavasszal is második lettem. 
Mennyire vagy elégedett a produkcióddal? Úgy 
érzed, jól sikerült? 

Nem vagyok teljesen elégedett, mert úgy érzem, 
nem tudtam annyi időt szánni a felkészülésre, 
amennyit szerettem volna. 

Jövőre már nem lépsz fel, hiszen nyolcadikos vagy. 
Hogyan képzeled el a jövődet, hol szeretnél to-
vábbtanulni? 

A Kossuth Lajos Szakképző Iskolába szeretnék 
menni, hogy fodrász lehessek. 

És mi lesz a hastánccal? 
Folytatom. Szeretek a Fatime Hastánciskolába jár-
ni, és bízom benne, hogy lesz rá időm középisko-
lában is. 

III. Reddin Victoria 8.a 
Először is köszönöm, Viki! Nagy kedvencemet ját-
szottad el zongorán. Honnan jött az ötlet, hogy 
Vangelistől a Paradicsom meghódítását add elő? 

Nagyon megtetszett a zene, sőt még a filmet is meg-
néztem. Az interneten meg könnyen megtaláltam a 
kottát. 

És véleményed a teljesítményedről? 
Sikerült már jobban is, mint a „Ki mit tud”-on, de 
nagyjából olyan lett, amilyennek elterveztem. 

Mennyi ideje tanulsz zongorázni? 
Hét éve tanulok a Harmónia Zeneiskolában. 
Gondolom duplán öröm a 3. hely, hiszen tavaly bal-
szerencsés voltál!? 

Igen, akkor sajnos megbetegedtem, és nem tudtam 
részt venni a versenyen. 

Nyolcadikos vagy, miként tervezed a jövőt? 
A Krúdy Iskolában szeretnék továbbtanulni, jó lenne 
a vendéglátóiparban dolgozni majd. 

És a zongorázás? 
Most a tanév végén alapfokú vizsgát teszek belőle, 
majd egy négyéves továbbképzés jön, hogy középfo-
kon is levizsgázzak. 

Villáminterjúk a helyezettekkel 
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Kinek mit jelent 
karácsony ünnepe? 

 
Múlt héten az iskolában néhány tanulót arról 
faggattam, hogy számukra mit jelent ez a szép 
ünnep? A legszebb ünnepünk. Sokan azt vála-
szolták, hogy nekik az ajándékot, pénzt és az 
édességeket jelenti. Mások azt mondták, nekik 
a szeretet jut eszükbe. Volt, aki arról mesélt, 
hogy náluk ilyenkor összegyűlik a család, a 
rokonok, és együtt töltik ezeket a szép napokat. 
De mit is várunk a karácsonytól? Csak ajándé-
kot és pénzt? Nem hinném. Ilyenkor az embe-
rek szívét melegség önti el. Kidíszítik a házu-
kat, és a lelküket is ünneplőbe öltöztetik, az 
ablakokba világító díszeket tesznek. Sokan 
szeretnek ilyenkor karácsonyi zenét hallgatni. 
Az biztos, hogy karácsonykor az emberek ked-
vesek és megértőek lesznek, és több szeretetet 
adnak egymásnak 
Azt kívánom, hogy ne csak karácsonykor ad-
junk szeretetet, legyünk jókedvűek és kedvesek 
az emberekkel, hanem egész évben. 

Farkas Nikolett 8.b 

Mikulásvonat 
December 4-én reggel fél 8 körül gyülekeztünk a győri vasútállomá-
son. Több helyről érkeztek csoportok a Mikulásvonatra. Néhány gye-
rekkel szülő is érkezett. Nagy örömünkre szolgált, hogy Nagy Emil-
né, Marika nénit is viszont láthattuk közöttünk. ¾ 8 óra körül aztán 
felszállhattunk a különvonatra. Szerencsére meleg volt a vonaton, és 
nagyon kényelmesen utaztunk. Helyünk elfoglalása után kicsik és 
nagyok örömére megérkezett krampuszai kíséretében a Mikulás. Szí-
nezőket és kis csomagocskát kaptunk tőle. Gyönyörű volt a havas, téli táj. Fél 10-kor megérkeztünk 
Budapestre, a Keletibe. Az Aréna Plazában megnéztük a „Bogárszemmel” című nagyon is élethű mo-
zifilmet 3D-ben. Fantasztikus élmény volt, főleg annak, aki még nem látott térhatású filmet. 
Ez a film részletesen (nagyító alatt) mutatta be a rovarvilágot, ahol egy csepp maga a tenger, a fűszá-
lak pedig égig érnek. A trópusi őserdőben játszódott a történet, és megtudtuk, hogy a rovarvilág 2/3-
ad részének ad otthont. Olyan részletekbe nyertünk bepillantást, pl. hogyan eszi meg a botsáska a le-
gyet (de részletesen ám!), az egyszerű falánk kis hernyóból hogyan lesz gyönyörű pillangó. Képzeljé-
tek el, olyan hirtelen megsokszorozza a súlyát, mintha mi egy hétvége alatt víziló nagyságúra növe-
kednénk. Ezután több mint 3 óra szabadságot kaptunk. Sokan gyerekprogramokon vettek részt, mint 
hajfonás, göndörítés, de a legtöbben járták a boltokat, nézelődtek. Voltak, akik szeretteiknek vásárol-
tak karácsonyi ajándékokat. A fiúk kommandós bemutatón vettek részt, ahol igazi golyóálló mellényt 
is felvehettek, és kipróbálhattak néhány kommandós feladatot. Az igazán bátrak falat is mászhattak. 
Egyesek még Frei Tamást és Szabó Győzőt is láthatták, akiket a tv-ből ismerünk. Negyed 3-kor gyü-
lekeztünk a mozi előtt, ahonnan együtt indultunk a kijárat felé. Új élményekkel gazdagodva, feldo-
bódva, elégedetten szálltunk vonatra. Ám még egy meglepetés várt ránk: a mozdonyvezető megen-
gedte, hogy bepillantást nyerjünk a vonatvezetés rejtelmeibe, bemehettünk a vezetőfülkébe. Megmu-
tatta nekünk, hogyan működik a vonat, mennyivel szabad menni. Elmondta, hogy 10 éve dolgozik a 
vasútnál, és 2 éve mozdonyvezető. Fél 5-re megérkezett vonatunk a győri vasútállomásra, ahol kíván-
csi szülők vártak bennünket. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük Erika néninek, hogy megszer-
vezte ezt a csodás kirándulást. Karakai Orsolya 8.a 

Mikulás az iskolában 
 

Már több évtizedes ha-
gyomány, hogy intézmé-
nyünk dolgozóinak gyere-
kei, és unokái Mikulás 
ünnepségre jönnek hoz-
zánk. Az énekkarosok 
rendszeresen részt vesz-
nek a műsorban. Idén is 
ők segítettek Levente bá-
csinak: Kosztyán Zsu-
zsanna verset mondott, 
Fehér Szabina mesét olva-
sott, Győri Kata és Fekete 
Boróka pedig énekelt. 
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Szilveszter 
 
December 31. Szilveszter és Szilveszter napja – 
vagyis a Szilveszter nevű férfiak ünneplik névnap-
jukat, ugyanakkor szilveszter napját, az év utolsó 
napját ünnepeljük, s vele búcsúztatjuk az esztendőt. 
Szilveszter estéje és éjszakája ünnepléssel és ren-
dezvényekkel telik. Ma is él a mondás: amilyen az 
újév napja, olyan lesz az egész esztendő. Ez egyben 
a nagy fogadalmak ideje is, amelyeket – attól füg-
gően, mennyire tartjuk be a magunknak adott sza-
vunkat – ideig-óráig meg is szoktunk tartani.  A 
szilveszter és újév talán a leggazdagabb babonák-
ban. Még a hitetlenek is „varázsolnak” valamit ezen 
a napon. Álarcot húznak, hogy elijesszék az óévet 
magával vivő szellemet, vagy szerencsepénzt tesz-
nek a tárcájukba. Sok családban szokás ezen a na-
pon a szerencsepogácsa sütése. A legjobb nap ez a 
gazdagságvarázslásra – gazdaggá teszi az új eszten-
dőnket, ha ilyenkor pénzt találunk. A hagyományos 
ételek fogyasztása is bőséget, főleg anyagi gyarapo-
dást varázsol. A lencse, a bab vagy bármely apró 
szemes étel fogyasztása szerencsét hoz.  
A malac előretúrja a földet, „kitúrja a szerencsét”, 
így aztán garantálhatjuk a szerencsénket a követke-
ző évre. A csirke vagy tyúk fogyasztása azonban 
tilos, mert az elkaparja a szerencsénket. 
Éjfélkor az első óraütéskor elfújják a gyertyát, és 
csak az utolsó óraütéskor gyújtják meg újra. (ekkor 
durran a pezsgősüveg dugója is) Aki ilyenkor hátra-
nézve nem látja meg a saját árnyékát, azt bizony 
veszély fenyegeti.  
Egymástól távol lévő szerelmesek ilyenkor kevés 
pezsgőt öntsenek a földre, mielőtt a többiekkel koc-
cintanának, hogy a kedvesükkel egész évben együtt 
maradjanak. A hagyomány szerint ez azért is hasz-
nos, mert ha ilyenkor valamit kiöntünk a földre, 
akkor „dől a lé” egész évben. 

Weöres Sándor: Újévi jókívánságok 
 

Pulyka melle, malac körme, 
Liba lába, csőre – 
Mit kívánjak mindnyájunknak 
Az új esztendőre? 
 
Tiszta ötös bizonyítványt, 
Tiszta nyakat, mancsot, 
Nyárra labdát, fürdőruhát, 
Télre jó bakancsot. 
Tavaszra sok rigófüttyöt, 
Hóvirág harangját, 
Őszre fehér új kenyeret, 
Diót, szőlőt, almát. 
 
A fiúknak pléhharisnyát, 
Ördögbőr nadrágot, 
A lányoknak tűt és cérnát, 
Ha mégis kivásott. 
 
Hétköznapra erőt, munkát, 
Ünnepre parádét, 
Kéményfüstbe disznósonkát, 
Zsebbe csokoládét. 
Trombitázó, harsonázó, 
Gurgulázó gégét, 
Vedd az éneket a szádba, 
Ne a ceruza végét. 
 
Teljék be a kívánságunk, 
Mint vízzel a teknő, 
Mint negyvennyolc kecske lába 
Százkilencvenkettő. 

A Bezerédj-kastélyban nagy érdeklődés kísérte ezt a programot, melynek során V. Kulcsár Ildikó 
megosztotta gondolatait, élményeit az érdeklődőkkel. Legkedvesebb témái az emberi kapcsolatokat 
mutatják be. Az embert tartja a legérdekesebbnek. 

A könyveiben sem festi szebbnek a valóságot, mint amilyen, csak segít ab-
ban, hogy tudjunk örülni a szép pillanatoknak, és segítséget ad ahhoz, hogy 
képesek legyünk megvívni a hétköznapok harcait. Ahogy a Rózsa a széf-
ben című könyvében írja: „Ez a mankó lehet egy korty derű is. Nem gondo-
lok én harsány röhögésre, csak egy parányi életszeretetre. 

Kulcsár Ildikó a Nők Lapja népszerű újságírója. Több sikeres könyv szer-
zője is. Érdemes olvasni az írásait. Sulyok Attiláné 

Polgár Dorina 4.b 
„Egy korty der ű” 

V. KULCSÁR ILDIKÓ 
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Németh Lajos az Országos Meteorológiai Szolgá-
latnál dolgozott. Jelenleg a TV2 meteorológusa. 
Személyesen is találkozhattunk vele a Bezerédj-
kastélyban. 

Milyen volt a gyermekkora? Hova járt iskolába? 
Vámosmikolán születtem egy kis faluban, a Börzsöny 
lábánál. Nagy focicsatákat vívtunk, játszottunk a ter-
mészet lágy ölén. 14 évesen kerültem Budapestre, az 
Arany János Gimnáziumba. 
Miben különbözött az akkori iskola a mostanitól? 
A gyerekek egymáshoz való viszonya sokkal jobb, 
barátságosabb volt. A kollégiumban egy 12 fős, vas-
ágyas szobában laktam, ahol a 4. osztályosok együtt 
laktak az elsősökkel. Érettségi után el kellett dönteni, 
mi leszek, ha nagy leszek?   
Volt-e kedvenc tantárgya? Hogyan lett meteorológus? 
A matematika volt a kedvenc tárgyam. A nyelveket is 
szerettem, nem utáltam egyik tárgyat sem. Tanár sze-
rettem volna lenni, el kellett dönteni, hogy német-orosz 
vagy matematika-fizika szakos tanár legyek. A szüleim 
támogattak, biztattak. Mezőgazdaságból éltek, és gyak-
ran mondták: „Tanuljál, azt soha nem veheti el tőled 
senki!” Az én gyermekkorom a Rákosi-korszak és a 
Kádár-korszak kemény időszakára esett. A szüleim azt 
is mondták: „Édes fiam tanuljál, mert 3 úr maradt a 
faluban: a tisztelendő úr, a doktor és a tanár úr.” Gim-
náziumban már tanár akartam lenni. 1968-ban az 
ELTÉ-re jelentkeztem. 9,5-szeres túljelentkezés volt a 
bölcsészkarra, a matematika-fizika szakra sokkal ki-
sebb. Egyszer elkísértem a barátomat meteorológiai 
szemináriumra, ahol nagyon családias volt a hangulat. 
Megtetszett, ezért felvettem a meteorológiát is. 
Milyen szerepet tölt be a sport az életében? 
Már általános iskolában is sokat fociztam, atletizáltam. 
Született egy versike: „Rúdmászásban Németh vezet, 
fürgébb mint a többi gyerek.” Ügyes kisgyerek voltam, 
mindenhez értettem. A sport szeretete és a mozgás-
igény megmaradt a mai napig. A maratoni távot már 
kétszer lefutottam, és a Bécs-Pozsony-Bp. 
szupermaratonin is indultam. Ma is fontos része éle-
temnek a mozgás. Azt vallom: Az egészségünk, amíg 
van, addig természetes, de ha megbetegszünk, akkor 
döbbenünk rá, hogy mit veszítettünk el. A mozgással, a 
sporttal sokat lehet tenni azért, hogy ezt megelőzzük. 
Ars poeticám: Az idő múlását nem tudom megállítani, 
de a következményeit lassítani lehet, ezért élek egész-
ségesen. Soha nem sportoltam versenyszerűen, mindig 
csak a mozgásért. Jól érzem magam tőle, és példát is 
mutatok vele. Sokáig szeretnék egészséges maradni, 
ehhez járul hozzá a sportos életmód.  
Gyermekei ezt a foglalkozást választották?  
Fiam egy évet elvégzett a meteorológián, de azt mond-
ta, neki ennyi elég. Ma sportriporter. Lányom testneve-
lés szakos tanár lett, Finnországban él. Sportos család 
vagyunk. 
Kinek ajánlja ezt a pályát? 
Ha valaki szereti a kihívásokat. Naponta új helyzet áll 
elő, hiszen az időjárás minden nap más.  Nagyon izgal-
mas feladat. Meg kell fejteni az időjárási jelenségek 

titkait. „Nemcsak az élet útjai, hanem az időjárás útjai 
is kifürkészhetetlenek.” Ma már egyre sikeresebben 
meg lehet mondani, milyen lesz a várható időjárás. 
Komoly technikai háttér van mögöttünk - a radarok, a 
műholdképek, a számítástechnika. Rengeteg adatot kell 
feldolgozni, és a számítógépek megkönnyítik a mun-
kát. Az időjáráselőrejelzés nagyon bonyolult dolog, 
rendkívül számításigényes. 30 év alatt fényévnyit fejlő-
dött ez a tudomány. 
Hogyan érzi magát, amikor nem jön be a „jóslata”? 
Nagyon rosszul! Sajnos előfordul, nem tudjuk legyőzni 
a természetet, de próbáljuk megfejteni a titkait. Az 
időjárás-jelentés soha nem egy ember munkája, hanem 
csapatmunka. Senki sem szeretne tévedni, és senkit 
sem szeretnénk becsapni, de sajnos előfordulhatnak 
tévedések. Vannak álmatlan éjszakáim még mindig, 
pedig már 35 éve csinálom. Lelkiismeret-furdalásom 
van ilyenkor. Régen egy-másfél nap pontossággal lehe-
tett megmondani, hogy milyen lesz az időjárás. Most 
85 százalékban jön be az előrejelzés. Nyugodtan lehet 
tervezni! 
Mi a véleménye a klímaváltozásról?  
Ez a téma a 90-es évektől került az érdeklődés közép-
pontjába. Az éghajlat-változással kapcsolatos tudo-
mány fiatal tudomány. Az emberi tevékenység követ-
keztében változik a Föld légkörének üvegházhatása. 
Szélsőségek régen is előfordultak. Máskor is volt már 
felmelegedés, utána lehűlés. Régen elvándoroltak más-
hova, ha úgy alakultak a körülmények, de most nincs 
hova menni. Egyre több olyan hír érkezik, amelyek azt 
bizonyítják, hogy egyre gyorsul a légkör felmelegedé-
se. Az biztos, hogy 7 milliárd ember még sohasem élt a 
Földön. Komolyan kell venni a mai helyzetet, de nem 
szabad dramatizálni! Nem szabad huhogni, hogy már 
itt a világvége! Még olyan nagy baj nincs, de egyre 
gyorsabb a felmelegedés mértéke. A kérdés, hogy az 
ember túléli-e ezt a felmelegedést? Nagyon fontos a 
környezetvédelem. Óvjuk a környezetünket! Sajnos 
megszaporodtak a szélsőséges időjárási jelenségek. 
A 70-es években még 5 évente 1-1 tornádó fordult elő 
Magyarországon, ma viszont évente több, mint tíz. 
2006 óta időjárás veszélyjelző-rendszer működik ha-
zánkban. Magyarországon mértek már mínusz 35 és 
plusz 42 fokot is. Ez 77 fokos hőmérséklet-különbség! 
Érzékeny-e valamilyen időjárási frontra?  
Nem, csak arra, amelyik nem úgy viselkedik, ahogyan 
én szeretném. 
Hogyan került be a tv-be?  
1975-ben végeztem az egyetemen. A médiavilágban az 
a tendencia volt, hogy sokkal hitelesebb, ha meteoroló-
gusok mondják az időjárás-jelentést.  
Mit szeret csinálni a szabadidejében? 
Nagyon kevés szabadidőm van: kijárok a Margit-
szigetre futni, kerékpározom, télen szeretek korcso-
lyázni, síelni. A sport fontos része az életemnek. 
Köszönöm a riportot. Sulyok Attiláné 
 

A teljes cikk olvasható a bezeredj-kastely.hu honlapon 

RIPORT NÉMETH LAJOS METEOROLÓGUSSAL 
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Marót Rezső megyei matematika 
verseny iskolai forduló 

1. Szabó Veronika 5.a 
2. Szabó Alexandra 5.a 
3. Zavada Ármin 5.b 
4. Farkas Felicián 5.b 
5. Török Balázs 6.b 
6. Pápai Blanka 6.a 
7. Kelemen Márk 6.a 
8. Princzes Dániel 6.a 
9. Korsós Martin 6.b 
10. Sebestyén Regina 6.b 
11. Horváth Erik 6.a 
12. Nagy Ádám 6.b 
Az első négy helyezett a megyei 
döntőbe jutott. 

A versenyen 22 tanuló vett részt. 
Felkészítő tanárok: az 5.a,b és a 6.a 
osztályban Jakab Lászlóné, a 6.b-ben 
Takács Andrásné. 

Varga Tamás országos matematika 
verseny iskolai forduló 

1.Kelemen Atilla 8.b 
2.Kosztyán Csilla 8.b 
3.Pőcze Péter 8.b 
Ők a megyei döntőbe jutottak. 

A versenyen 16 tanuló indult. 
Felkészítő tanár: Jakab Lászlóné 

Német Nyelvi Tanulmányi 
verseny iskolai forduló 

 
1. Kincses Dóra 7.a 
2. Horváth Zsófia 7.a 
3. Gricz Barnabás 7.a 
 
1. Pőcze Péter 8.b 
2. Rónaszéki Anna 8.a 
3. Fehér Viktor 8.b 

Felkészítő tanár: 
Reizerné Invics Zsuzsanna 

Megyei angolverseny 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán 

Gyakorló Általános Iskolában 
Részt vettek: Hajnik Mátyás, Juhász Márton, Seres 
Richárd 7.a, Győri Katalin, Molnár Vanessza 7.b, 
Karakai Orsolya, Nagy Dávid, Sebestyén Bence 8.a, 
Janicsek Zsanett 8.b osztályos tanulók. 
A szóbeli döntőbe tovább jutott: Seres Richárd. 
Felkészítő tanáruk: Simon Lászlóné 
 

Városi angol fordítási verseny 
a Gárdonyi Géza Általános Iskolában 

Részt vettek: Nagy Dávid, Sebestyén Bence 8.a. 
Felkészítő tanáruk: Simon Lászlóné 

Szigetközi Népdaléneklési verseny 
a győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskolában 

 

Részt vettek: Győri Katalin, Kovács Judit 7.b, 
Fehér Szabina 8.a osztályos tanulók. 
Felkészítő tanáruk: Mné Bedőcs Rita 
 

„Fújdogál a szél…” nemzetközi 
népdaléneklési verseny 

a Nádorvárosi Közoktatási Központban 
Részt vettek: : Fekete Boróka 7.a, Győri Katalin, 
Kovács Judit 7.b, Fehér 
Szabina 8.a osztályos tanu-
lók. 
G y ő r i  K a t a l i n 
második helyezést ért el. 
Felkészítő tanáruk: 
Mné Bedőcs Rita 

1. 6.b  1. 8.b 
2. 6.a 2. 8.a 
3. 5.a 3. 7.b 
4. 5.b 4. 7.a 

Egészségnap 
 

Az Egészségnap a 3. óra után kezdődött, és 
fél 1-ig tartott a felsősök számára. 
Az 5-6. és a 7-8. osztályok mérkőztek meg 
egymással. Különféle sportos feladatok vol-
tak, mint például: rollerezés, gördeszkán 
hassal fekve gurulás, és persze páros felada-
tok. Ezeket a piros iskola tornatermében tar-
tottuk meg. Sokat szurkoltunk társainkért. A 
nap végén az osztályok keresztrejtvénnyel 
lepték meg egymást. Nagyon izgalmas nap 
volt. 

Osztronkovics Fanni 6.a 
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CSENGETÉS 

CSENGETÉS, a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK tanulóinak lapja. 
Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával. 

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

Kedves olvasóinknak végeze-
tül egy téli kifestővel kívánunk 
nagyon boldog kará-
csonyt, és sikerekben bő-
velkedő új évet! Elvégre a 
2011. év is olyan egyelőre, 
mint ez a színek nélküli kép: 
rajtunk áll, milyenné tesszük, 
hogy fehér marad-e, vagy ezer 
színnel tesszük szebbé! Te-
gyük azzá. A szerkesztőség és 
a közreműködők nevében: 

Horváth Gábor 


