
 

 
 

A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK lapja 
14. évfolyam 4. szám 

2011. június 

50 éves a ménfőcsanaki óvoda 
 

Ménfőcsanakon 1948-tól már működött nyári óvoda. Az első 
épület, melyet óvoda céljára terveztek, 1961. augusztus 20-
án nyitotta meg kapuját 50 férőhellyel. Hamarosan még egy 
csoportszobával bővítették ezt az épületet a gyermeklétszám 
növekedése miatt. 1974-ben az óvoda újabb csoporttal és 
kiszolgáló helyiségekkel bővült. A napközi otthonos óvodai 
épülethez tartozó szolgálati lakásból 1980-ban jól felszerelt 
konyhát alakítottak ki. Abban az évben a volt orvos lakást 
kétcsoportos óvodává építették át. Ezt az épületet 2009-ben 
felújították és kibővítették, ez a mai Torda István Óvoda. 
1981-ben a gyermeklétszám további növekedése miatt a 
Győri úti iskola épületét óvodává alakították, itt 2 csoport 
kapott helyet. Ekkor már 8 csoportban, 3 telephelyen, 4 épü-
letben, valamint a gyirmóti tagóvodával bővítve működött az 
óvoda. 1995-ben a saját konyhánkat megszüntették, azóta az 
ÁMK konyhája és az Ördögkonyha látja el élelmezésünket. 
Amikor a Győri u. óvodaépület tetőszerkezete életveszélyes-
sé vált, két csoport átköltözött a Győzelem u. iskolába. 2000
-ben a ménfőcsanaki óvoda integrálódott a Petőfi Sándor 
Általános Művelődési Központba. Tavaly hatalmas munká-
val újabb óvodabővítés és felújítás történt, és átadták a gyö-
nyörű Világosvár Óvodát. Korsós Jánosné 

50 éves a ménfőcsanaki óvoda 
20. Hegyalján innen, Sokorón túl 
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Nyári táborok 

Versenyeredmények 

Nyárköszöntő 
 

Elérkezett a nyár, és már csak napok vá-
lasztanak el minket a jól megérdemelt 
pihenéstől. A Csengetés életében is eltelt 
egy újabb esztendő, talán nem egészen 
sikertelenül. Következhet a jól megérde-
melt pihenés, új élmények és kalandok 
várnak mindenkire! Ne habozzatok meg-
ragadni ezeket! A barátokkal és családdal 
töltött idő soha nem megy veszendőbe. 
Tanuljatok is! Na persze, nem tanköny-
vekből, hanem az élet iskolájából vegye-
tek új leckéket! Az idő elszáll, töltsétek 
hasznosan, hogy mire szeptemberben 
visszatértek az iskolapadba, többek legye-
tek! Ez persze ránk, tanárokra, iskolai 
dolgozókra is igaz. A munka ilyenkor 
csak háttérbe vonul, de nem szűnik meg! 
Szóval pihenésre, üdülésre, kikapcsoló-
dásra és életre fel! Horváth Gábor 
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Végre elérkezett a várvavárt tavasz, és vele együtt a jó idő. A kismo-
torok, homokozó-játékok is türelmet-
lenül várakoztak a raktárban arra, 
hogy találkozhassanak a gyerekekkel. 
A hátizsákok is izgatottan mocorog-
tak a szekrények mélyén. Nem kellett 
sokáig türelmetlenkedniük, mert az 
első melegebb napsugarak máris ki-
rándulásokra, túrákra csalogatták az 
óvodásokat. Elindultak a gyerekek 
felfedező sétákra, amelyeken rácso-
dálkoztak az almáskert virágzó fáira, 
és új játszótérre bukkantak. A 
Világosvár tetejéről körbeszemlélték 
a látóhatárt, ahonnan a Rákóczi-fáig 
is elláttak, és elhatározták, hogy leg-
közelebb oda indulnak útnak. Mások 
egészen az Aranyhal halastóig jutot-
tak. Talán még horgásztak is. A még 
távolabbi helyeket busszal és vonattal 
közelítették meg. Vonaton utazni ön-
magában is élmény, a vasútállomáson 
pedig a sok mozdony és vagon látvá-
nya lenyűgöző. A városban a sok érdekesség mellett legfőbb látvá-
nyosság a tűzoltóság megtekintése volt, ahol megismerkedhettek a 
tűzoltók munkájával. Levezető sétára a Rába-parton került sor. Ebben 
az évben a húsvéti nyuszinak sok ideje volt a készülődésre, nem cso-
da, hogy a gyerekek már izgatottan várták. Feldíszítették a csoport-
szobákat, tojást „hímeztek”, fészket készítettek. A szerencsésebbek 
kisbárányokat simogathattak Győrszemerén egy ismerős családnál. 
Húsvét után a legtöbb csoport a komatálazás hagyományát követve 
ellátogatott a többi kisgyerekhez, és örök barátságot fogadtak. A kas-
télyban pedig zöldágjárásra hívott minket a Szivárvány csoport. Az 
ünnepi események előtt sportos életet éltünk. A nagyok részt vettek a 
Petőfi-futáson, másnap pedig az ovi-
olimpia döntőjére került sor a 
Magvassy sportcsarnokban. Heves 
küzdelemben, nagy szurkolótábor 
bíztatása mellett versenyeztek olimpi-
konjaink, s végül a negyedik helye-
zést érték el. Gratulálunk nekik!  Idén 
is sor került a tavaszi papírgyűjtésre, 
a nagy konténerekbe sok papír jutott, 
amiért jó pénz járt: 93960 Ft. Ebből 
árnyékolókat, udvari játékokat, és 
más szükséges dolgokat vásárol az 
óvoda közössége. Nemcsak a test 
edzésére jutott idő, alkalom nyílt az 
irodalom szépségeinek felfedezésére 
is.  A tavasszal megrendezett Csiga-
biga palota című vers-, mese- és 
énekmondó napokon a Rozmaring 
csoportos  
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Szabó Csenge képviselte óvodánkat egy vidám hangulatú verssel. A 
kastélyban pedig tavaszi verseket mondtak a Torda és Piros iskolai 
csoportok. Az Anyák napját mindig sok szeretettel várják a kisgyere-
kek. Nagy izgalommal készülnek a „Titokkal”, amit azért legtöbben 
tényleg csak a nagy napon árulnak el. Ilyenkor nem csupán az édes-
anyákat, hanem a nagymamákat is felköszöntik. Idén a Rozmaring 
csoportosok a Hegyalja úti Idősek klubját örvendeztették meg kö-
szöntőjükkel. Lassan közeledik az óvodai év vége. Ilyenkor kerül sor 
a hagyományos egész óvodás kirándulásra, amelynek úticélja most a 
közeli Tényő volt. Sok érdekesség és szép táj fogadott minket. Leg-
először a tájházat látogattuk meg. Nagyon érdekes volt a régi paraszti 
élet eszközeiből kitalálni, hogy mire használhatták. A várva várt ba-
tyubontásnak a helyi óvodások adtak helyet, és körbekalauzoltak 
minket gyönyörű, új óvodájukban. A közeli lovardában sok újdonsá-
got hallhattunk a lovakról, a pónit pedig minden bátor gyerek megsi-
mogathatta. Az erdőben kellemes túrát lehetett tenni. Néhány csoport 
a kirándulások sorát a Bakonyban 
vagy a baráti táborban folytatta, ahol 
halászléfőzésre és piknikezésre is sor 
kerülhetett. A csoportdélutánok so-
rán szalonnasütésekkel, beszélgeté-
sekkel mélyítették el a jó kapcsolatot 
a szülőkkel. Minden csoportban sor 
került az iskolába menők elbúcsúzta-
tására a csoport szokásai szerint. Eb-
ben az évben a gyereknapot az Évzá-
ró ünnepségünkkel együtt tartottuk. Délelőtt különböző játékok, pa-
lacsintasütés és fagyizás volt a meglepetés, délután pedig a kastély 
udvarában várta - a köszöntő és szép műsor után – a sokféle játék 
lehetősége a gyerekeket. Jó hangulatban telt az idő a tábortűzig, 
amelynek elhamvadása után véget ért a nap. 
2011-ben 50 éves lett az óvodánk. A jubileumi ünnep alkalmából 
sokféle programot szerveztünk gyermekeknek és szülőknek. Szülina-
pi kavalkádot, családi délutánt tartottunk 13 csoport számára a Kas-
télyban. „Ilyen volt, ilyen lett…” óvodatörténeti kiállítás és ovi-galéria nyílt. Énekszótól volt hangos 
a Világosvár, Torda és a Kisdobos óvoda: 50 dalt énekeltünk el. Ezután 5x10 perc mozgás követke-
zett az udvaron. A Jubileumi ünnep a Világosvár óvodában emléktábla avatással és óvodatörténeti 
kiállítás megnyitásával kezdődött, majd a Kastélyban folytattuk az ünneplést. A nagycsoportosok 

tánca és a régi óvodások, óvónők közös műsora nagy sikert aratott. A 
színvonalas műsort Virág Tünde óvónő álmodta meg, és Macherné 
Bedőcs Rita tanárnő vezetésével szívet melengetően énekelt a diá-
kokból és óvónőkből álló énekkar Nikodém Géza zongora kíséreté-
vel. A Marcal néptánc együttes (vezetőjük: Klauz Balázs és Király 
Genovéva) csodálatos palotás tánca és az Albatros táncegyesület 
(vezetőjük: Fertetics Andrea) szalontánca koronázta meg a műsort. 
Az állófogadáson az Ördögkonyha 
által felajánlott finomságokat kóstol-
hattuk meg, végül darabjaira szedtük 
a Világosvár óvodát (torta) és jó ét-
vággyal elfogyasztottuk Koller Ildi 
helyi cukrászmester remekművét. 
Végül pedig mit kívánjak a nyárra? 
Sok jó időt, pancsolást, kirándulást 
és nyaralást, sok-sok kellemes idő-
töltést! Járfásné Tibold Ilona 
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20. „Hegyalján innen, 
Sokorón túl…”  

népmesemondó verseny 
 

A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK 
könyvtára 20. alkalommal rendezte 
meg a Bezerédj-kastélyban a 
„Hegyalján innen, Sokorón túl” nép-

mesemondó versenyt. Győr és a környéki települések kisdiákjai (2.-5. osztályosok) idén húszan 
mondták el a magyar népmesekincs legszebb meséit. 1992 óta minden évben megrendezésre került ez 
a verseny, melynek az ötlete Németh Andrásnétól származik. Hosszú éveken át Szalai Béláné és Nagy 
Emilné könyvtárosok szervezték. A zsűri tagjainak neves szakértőket kértek fel, akik munkájukkal 
hozzájárultak a színvonal fenntartásához. Közülük néhányan: Budai Ilona, Kóka Rozália, 
Lanczendorfer Zsuzsanna, Balázs Lívia, Józsa Tamás, Szabady János, Veisz Imréné, Kokas Éva, Ede-
lényi Adél. Ez a rangos verseny életképesnek bizonyult, hiszen már 20. alkalommal került rá sor. Kö-
szönettel tartozunk azoknak, akik részt vettek akár zsűritagként, akár szervezőként vagy versenyző-
ként. Először meghallgattuk iskolánk felső tagozatos énekkarát, Macherné Bedőcs Rita tanárnő felké-
szítésével, akik egy népdalcsokrot adtak elő. A versenyt Simon Róbert Balázs alpolgármester úr, és 
Dr Szakálné Doktor Éva igazgatónő nyitotta meg. A zsűri elnöke Budai Ilona népdalénekes, Magyar 
Örökség-díjas tanár volt, aki nemrég Széchenyi-díjat is kapott. Munkáját Kontra Józsefné nyugdíjas 
magyartanár és Horváth Ferenc művelődésszervező segítették. A gyerekek méltó módon tolmácsolták 
Benedek Elek, Arany László, Illyés Gyula, Timaffy László, Kriza János által gyűjtött népmeséket. A 
mesemondók közül többen még népviseletbe is öltöztek. Minden kis mesemondó könyvet és más 
ajándékot is kapott. Iskolánkat Fáczán Zsófia 3. oszályos tanuló képviselte, aki 3. helyezést ért el. A 
jövőben is szeretnénk a hagyományoknak megfelelően megrendezni ezt a vetélkedőt. 

Sulyok Attiláné 

Diáksiker 
Az Országos Irodalmi 
pályázaton a Ménfő-
csanaki Petőfi Sándor 
ÁMK tanulói szép 
eredményt értek el. 
Bakacsi Gina (8.b 
osztályos tanuló) esz-
szé kategóriában II. 

helyezést ért el, Fekete Boróka (7.a osztályos 
tanuló) vers kategóriában szintén II. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk Süveges Jusztínia tanárnő. 

Megválaszolatlan kérdések 
„Sötét égbolt” 
 
Egy nap kint ültem szobám ablakában, 
S figyeltem a kinti világot magamban. 
Gondolataim elkalandoznak, 
Egészen máshol járnak. 
 
Az élet tele van kérdésekkel, 
De én hallgatok mindenkit figyelemmel. 
Segíteni akarnak, 
Próbálják adni a tanácsaikat. 
 
Mit tegyek? 
Nem bírom ezt a terhet. 
Nehéz így az élet. 
Tedd fel te is kérdésedet! 
 
Próbálom megtalálni a lelki békém. 
Mint zúgó tenger szívem mélyén, 
Mi próbálja tisztára mosni egy öböl végét. 
S nem találom a nyári nap fényét. 
 
Nem is itt, nem is ebben a pillanatban. 
Majd ha már nem leszek magamban, 
És követek majd el pár hibát. 
Akkor már fogom tudni, 
Hogy megtaláltam életem válaszát. 

Csete Mónika 1.c 
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Petőfi-futás 
 

A hagyományoknak megfelelően 
idén újra megrendezésre került a Pe-
tőfi-futás. Rengeteg jelentkező volt. 
Korcsoportonként futottunk, a fiúk 
és a lányok külön indultak. A legfia-
talabbak az ovisok, ők kevesebbet 
futottak, a legidősebbek a nyolcadi-
kosok pedig négy kört. Aki az elsők között ért célba, érmet is kapott. 
A kupát ismét mi nyertük meg. Nagyon élveztük, jól éreztük magun-
kat annak ellenére, hogy egy kissé elfáradtunk. Remélem, hogy jövő-
re is lehetőségem lesz részt venni ezen az eseményen. 

Karczag Annamária 6.a 

Május közepén, a Gyárvárosi Iskolában rendezték 
a „Fedezzük fel Európát!” vetélkedőt, amelyen 
iskolánk csapata Nagy-Britanniát képviselte. Elő-
ször ezt az országot kellett bemutatnunk. Sok ér-
dekességet találtunk róla. 
Nagy-Britannia több száz szigetből álló ország, 
Európa egyik legnépesebb országa. Angliát, Skó-
ciát, Walest és Észak-Írországot tömöríti magá-
ban. Az ország hivatalos neve Nagy-Britannia 
Észak-Írország Egyesült Királysága, röviden 
Egyesült Királyság. Államformája alkotmányos 
királyság, uralkodója, II. Erzsébet. Nemrég itt 
rendezték Vilmos herceg és Kate esküvőjét, 
amely világraszóló szenzáció volt. Fővárosa Lon-
don, Európa 3. legnagyobb városa, ahol kb. any-
nyian élnek, mint Magyarországon. Éghajlata 
miatt az ország lakói mindig hordanak magukkal 
esernyőt, mivel bármikor előfordulhat eső. Gya-
kori a köd, ebből fakad a „Ködös Albion” elneve-
zés. Legismertebb folyója a Temze. A leghíre-
sebb tó a „szörnyről” ismert Loch Ness. Ez az 
ország volt a „világ műhelye” és hatalmas gyar-
matbirodalmat épített ki. 
Nevezetességei: Nagy-Britannia és London ren-
geteg látnivalót kínál az idelátogatóknak. A turis-
ták első számú célpontja London. A város egyik 
szimbóluma a Tower Bridge, másik jelképe pedig 
a híres óratorony, a Big Ben. Itt találjuk a Föld 
egyik legnagyobb parlamentjét. A Buckingham-
palota igen népszerű, aki Londonba látogat, felke-
resi. Ez ad otthont a brit királyi családnak. Itt ta-
lálható a világ egyik leghíresebb múzeuma a Bri-
tish Múzeum. A Föld egyik legnagyobb óriáske-
reke is itt van, amely lenyűgöző látványt nyújt a 
városra. 
Egy kis sport: Anglia nemzeti sportja a rögbi, a 
lovaspóló és a krikett. A labdarúgás jeles 

képviselője: David Beckham. A focicsapatok kö-
zül a legismertebbek: a Chelsea, Arsenal, Man-
chester United, Liverpool. A Forma-1 legsikere-
sebb nemzete. Ők adták a sportág 10 világbajno-
kát, mint pl.: Damon Hill. Kiemelkedő tehetségű 
versenyzőjük Hamilton. Két olimpiát, az 1908-as 
és az 1948-as játékokat rendezték Londonban. 
Egy kis gasztronómia: Az angol konyha legin-
kább bárányt és marhát dolgoz fel. Sütésnél az 
“angolosan” átsült húsok a jellemzőek, ilyen a 
beef steak, ami egy vastag marhahús szelet. A 
klasszikus délutáni teázás lassan kimegy a divat-
ból. A britek jelentős sörfogyasztók, a leghíre-
sebb sörök barna sörök, de szeretik a whiskyt is. 
Érdekességek: Ma is ragaszkodnak a régi nemze-
ti mértékegységekhez: kiló helyett fontban mér-
nek, liter helyett pintet használnak, a hosszúság 
mértékegysége a láb és a hüvelyk. Az országban 
baloldali közlekedés van életben, náluk először 
jobbra kell nézni, mielőtt lelépünk a járdáról. A 
piros londoni autóbuszok emeletesek, és csak ül-
ve szabad rajtuk utazni. Az Egyesült Királyság-
ban nem lehet erőszakot alkalmazni. Ebből követ-
kezik: pl.: fegyvertelenül járőröző, de kétméteres 
rendőrök. A törvény szerint mindenki csak olyas-
mivel foglalkozhat, amihez ért, vagy amire ki van 
képezve. Az 5 és 16 év közöttieknek az oktatás 
ingyenes és kötelező. A gyermekek alapfokú ta-
nulmányaikat öt éves korukban kezdik, és 11 éves 
korukban fejezik 
be. Ezután kö-
zépiskolába ke-
rülnek, és itt ta-
nulnak tovább 18 
éves korukig. 

Karakai Orsolya 8.a 

Fedezzük fel Európát! 
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Média pályázat 
 

Iskolánk tanulói - Wurm Fruzsina 6.a és Kosztyán Csilla 8.b - a Diákújság-
író pályázaton, publicisztika kategóriában 1. és 3. helyezést értek el. Ezen meg-
adott témából kellett írni, és a Csengetésben megjelent cikkeiket vették figye-
lembe. Egyikük írását olvashatjátok. 

 

Helyszíni tudósítás a nagy pesti árvízről (1838) 
 

Korábbi tudósításunk szerint január elején, a Duna felső szakaszán a nagy 
mennyiségű lehullott csapadék, valamint az enyhébb időjárás következtében 
Buda egy része, és a folyó alsó szakaszán található partközeli települések né-
hány napra víz alá kerültek. Az ár először a belváros alacsonyabban fekvő terü-
leteit öntötte el - a Váci utca és Deák Ferenc utca környékét -, a váci gát átsza-

kadása után észak felől is megindult az ár a város irányába. Tegnap, március 14-én a déli soroksári gát 
is átszakadt. A folyó térnyerése miatt a vízszint ugyan átmenetileg csökkenni kezdett, ám a Csepel-
szigetnél feltorlódott jég miatt újból megemelkedett. A Duna felső szakaszán az enyhe idő okozta ol-
vadás miatt újabb vízszintnövekedés következett. A mentés tegnap indult meg, mivel a lakosság és a 
városvezetés a megerősített védőtöltésekben bízva nem számított ilyen mértékű árvízre. A töltések 
magassága elérte az eddigi legnagyobb, 1775-ös árvíz szintjét. A gátak azonban a nyomást nem bír-
ván átszakadtak. Ebben a percben is tart a csónakokkal való mentés, melyben báró Wesselényi Miklós 
is sokat segít. Nemrég én is ladikra szálltam, alig tettünk meg tíz métert, mikor egy holttestet pillan-
tottam meg a víz felszínén. A lakosságot igyekeznek az erősebb házak emeleteire, padlásaira, vagy a 
magasabban fekvő külvárosi házakba menekíteni. Mintegy ötvenezer ember veszítette el hajlékát, az 
új Ludoviceum épületében tízezer ember kapott szállást. Az erősebb szerkezetű belvárosi templomok, 
rendházak is hamar megteltek menekültekkel, mint például a Deák téri evangélikus templom vagy a 
Ferenciek terei ferences templom. Ma, a Duna március 15-i tetőzésekor a Nagykörút mentén volt a 
legmagasabb a víz, ugyanis itt húzódik a Dunának egy, a többi városrésznél alacsonyabban fekvő ki-
száradt ága. Józsefváros, Ferencváros és Terézváros alacsonyabb területeit kétméternyi víz borítja; a 
legnagyobb vízmélységet, 2,6 métert, a Ferencvárosban mérték a délelőtt folyamán. A jelenlegi ada-
tok tanúsága szerint az áradás legkevesebb kétezer házat pusztított el a pesti oldalon, több százat ezen 
felül súlyosan megrongált. A budai oldalon a kár jóval kisebb mértékű volt, ugyanis a házak túlnyomó 
része magaslatra épült, így a víz nem érte el azokat. A pesti menekültek egy részét is Budára szállítot-

ták, ahol immár biztonságban lehetnek. 50-60 ezren váltak hajléktalanná, 
többségben pesti lakosok, 22 ezren pedig mindenüket elveszítették. A keres-
kedőknek a március 19-i József-napi vásárra felhalmozott árukészlete tönk-
rement, ez súlyos veszteséget jelentett számukra. A Duna Pesttől északra 
eső szakaszán több települést is elöntött az ár, összesen 10 ezer ház semmi-
sült meg, 4 ezer megsérült. Becslések szerint a kár 14 és 70 millió forint 
között lehet, és tovább emelkedhet. A halálos áldozatok száma jelenleg nem 
ismert, százakra rúghat. A városvezetés még idén szeretné helyreállítani és 
megerősíteni a védőtöltéseket, végleges megoldást azonban a Duna medré-
nek szabályozása jelentené, ami azonban egyelőre a jövő zenéje.
 Wurm Fruzsina 6.a 
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Hajnik Mátyás (7.a) kedvenc idézete: 
„Élni nem is rossz dolog, ha kaptál útmutatót hozzá, 
De garanciális papírokkal neked senki sem szolgál. 
Tudom ha kilógsz a sorból, nehezebb lesz a dolgod 
De a megoldást és a sorsodat is önmagadban hordod.” 
(Depresszió) 

Éneklő Ifjúság Hangverseny 
 
2011. április 13-án került megrendezésre a győri zsinagógában az 
Éneklő Ifjúság Hangverseny, amelyen minden évben iskolánk ének-
kara is szerepel. Az itt megjelent énekkarok megmutatják, mire képe-
sek, milyen tehetséges gyerekekből áll kórusuk. Itt nincsenek győzte-
sek vagy vesztesek… Minden iskola egy minősítést kap, illetve az 
egyik kórus egy évre magáénak tudhatja „Az Év Kórusa” címet. Is-
kolánk énekkara, melyet Macherné Bedőcs Rita tanárnő vezet, hóna-
pokig keményen készült a hangversenyre, melynek meg is lett az 
eredménye, hiszen a tavalyi bronz minősítést követően idén aranyat 
kaptunk. A tanárnőnek többen is gratuláltak tehetséges énekkaráért, 
de nem csak ismerősök mutatták ki elismerésüket, hanem a győri 
konzervatórium igazgatója is. A Krúdy Iskola énekkarának vezetője 
már vár bennünket, számít ránk kórusában. Ez is csak azt bizonyítja, 
hogy valóban magas színvonalú műsort adtunk, szépen énekeltünk. 
Kívánok jövőre is ilyen sikereket a kórusnak, és még több tehetséges 
új tagot! Kosztyán Csilla 8.b 

2011 World Dance championship Italy 
Táncvilágbajnokság 

Május 24-től 27-ig az olaszországi Világbajnokságon voltak a Winner’s Elements tánciskola ver-
senytáncosai. Az iskolánkból ketten vettünk részt, rajtam kívül még Molnár Vanessza. 24-én kedden 
indultunk a Rába Hotel elől. Már a buszon is nagy volt az izgalom. Nagyon sokat utaztunk, kb. 13 
órát, de egy órára odaértünk. Break csoportban (1.hely), break szólóban (Szabó Zoltán 2.hely), hip-
hop gyerekformációban (3.hely), hip-hop felnőtt formációban (mi 3. helyet szereztünk), hip-hop duó-
ban (Virág Nikolett és Zobák Ádám 4.hely), hip-hop junior szóló (Horváth Szabolcs 6.hely), Michael 
Jackson Dance Showban is indultunk. Egy gyönyörű tengerparti városban voltunk –Castiglioncello-, 
és persze fürödtünk a tengerben is. A VB-n 27 ország versenyzői vettek részt, több kontinensről. A 
legtöbben Ukrajnából jöttek. Kár, hogy haza kellett indulnunk, mert az egész csapat maradt volna 
még néhány napot. Az út visszafelé is nagyon hosszú volt, de szinte az egészet végigaludtuk. Amikor 
beértünk a Rába Hotel elé, a Baross úton már a TV-től vártak minket. Gyorsan eltáncoltuk még egy-
szer a koreográfiát. Ezután mehettünk haza. Fekete Boróka 7.a 

Papírgyűjtés 
2011. május 3. 

 

1. 5.a 165,2 kg/fő 3202 kg 
2. 6.b 99,8 kg/fő 1897 kg 
3. 8.b 63,9 kg/fő 1534 kg 
4. 5.b 58,9 kg/fő 1531 kg 
5. 8.a 45,31 kg/fő 997 kg 
6. 7.a 45,25 kg/fő 905 kg 
7. 6.a 40,5 kg/fő 648 kg 
8. 7.b 30,0 kg/fő 602 kg 
 

Szorgos gyűjtögetés, és sok-sok szülői 
segítség jellemezte a tavaszi papírgyűjtést 
is. Már amikor megkezdték a kötegek le-
mérését, átvételét, aggodalommal figyel-
tük az időjárást, fenyegetően gyülekeztek 
a felhők. Csak az utolsónak maradt 5.a 
osztály ázott meg kicsit, a többieknek sze-
rencséjük volt. 

Burkali Liliána 2.c 
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Győri séta 
Május elején a 4.a osztály Győrben kirándult. Városnéző sétánkat 
Józsa Tamás, a Hild József Építőipari Szakközépiskola igazgatója 
vezette. Segítségével ismerkedtünk városunk nevezetességeivel. Elő-
ször a városházán a makettet tekintettük meg, majd a várról, várka-
pukról hallottunk érdekes tájékoztatót. Jártunk a Rába kettős hídnál, 
amit régen fel lehetett nyitni. Tamás bácsi mesélt a város védelmét 
ellátó fülesbástyákról is. Izgalmas sétát tettünk a kazamatában. A 
Káptalandombon megtudtuk, hogy a 
történelem folyamán 17 méterrel lett 

magasabb. A székesegyházi látogatásunk után a Xantus János Múze-
umba vezetett az utunk. A kapubehajtó burkolata fakockából készült. 
Az emeleten a Hild József Szakközépiskola tanulóinak munkáit lát-
tuk. Az építészeti kiállításon a legérdekesebb tárgy a fazáras ajtó 
volt, amit igen nehezen tudtak csak kinyitni. Kirándulásunk végén a 
vastuskós házat is megnéztük. Erre a felejthetetlen kirándulásra soká-
ig emlékezni fogunk. 4.a osztály 

Május 22-én kirándulni voltunk Budapesten. Nyolc órakor a „piros iskola” elől 
indultunk. Két órás utazás után megérkeztünk csodálatos fővárosunkba, Budapest-
re. Először sétálhattunk egyet az Andrássy úton. Első úticélunk a Magyar Állami 
Operaház volt, ahol Britten A kis kéményseprő című gyermekoperáját tekintettük 
meg. Csodálatos az Operaház, ez az Ybl Miklós tervezte épület, és a történet is 
nagyon tetszett. Elsősorban gyerekek játszották és énekelték. Az előadás után 
buszra szálltunk, és elmentünk a Múzeumok Majálisára. Míg utaztunk, Nagy 
Emilné Marika néni adott nekünk néhány információt a nagyszabású rendezvény-
ről. A bejáratnál megbeszéltük, hogy négykor ugyanitt találkozunk, majd szétvál-
tunk és körülnézhettünk. Az ország minden tájáról jöttek múzeumok bemutatni 
gyűjteményüket. Ott volt Győrből a Városi Művészeti 
Múzeum is. Sétánk során a sátrakban különböző kéz-
műves foglalkozásokon vehettünk részt. Gólyalábasok 
is felléptek, kipróbálhattuk a jurtát. A Magyar Nemzeti 
Múzeumba ingyen bemehettünk, és megnézhettük a 

gyönyörű kiállításokat az Árpád-kortól egészen az 56-os forradalomig, sőt 
napjainkig. Az élményekkel teli nap után újra buszra szálltunk. Mindenki 
boldogan és fáradtan térhetett haza. Bánhatja az, aki nem jött el. Remélem lesz még lehetőség hasonló 
kirándulásra! Köszönjük szépen ezt a csodálatos napot iskolánk Ifjúságért Alapítványának, Dobó 
Zsolt bácsinak, aki ezt az utazást szervezte. Wurm Fruzsina, Magyar Adrián 6.a 

Budapesten jártunk 

Kerékpározz biztonságosan! 
 

Május 27-én a Győri Rendőrkapitányság és a Közlekedés Felügyelet 
munkatársai a Szuperbringa program keretében átvizsgálták diákjaink 
kerékpárjait, hogy műszakilag megfelelnek-e az előírásoknak. Közeledik 
a nyári szünidő, és ilyenkor megszaporodnak a kerékpáros balesetek. 
Minden résztvevő kapott egy vizsgálati lapot a szülők számára, amelyen 
feltüntették a pótlásra váró hiányosságokat. Akinek kifogástalan volt a 
kerékpárja, az kapott egy matricát, ezzel igazolva, hogy műszakilag 
rendben van a biciklije. Sajnos elég lehangoló volt a vizsgálat eredmé-
nye, mert csak néhányan kaptak matricát. Mindemellett a közlekedési 
szabályok betartása is nagyon fontos - saját érdeketekben! 

Selmeci Lajos 



 

9 

CSENGETÉS 

Második éve került megrendezésre a felső ta-
gozatban a project-nap. A feladatok témája 
Ménfőcsanak múltja, nevezetes helyei és sze-
mélyei voltak. Az összegyűjtött anyagot a cso-
portok többsége Power Point bemutatóra dol-
gozta fel. Érdekes volt meghallgatni, mások 
hogyan dolgozták fel a témákat, de alaposab-
ban megismerhettük volna egymás munkáit, 
ha csak évfolyam szinten mutattuk volna be, 
amit készítettünk. Remélem, hogy alsóbb éves 
társaim jövőre is dolgozhatnak ebben az érde-
kes munkaformában, valami izgalmas téma 
kapcsán! 

Fehér Szabina 8.a 

Project-nap 

A fotót készítette Horváth Ádám 8.a 

Sebestyén Márta 

Vendégünk volt a kápolnában Andrejszki Judit 
csembalóművész és világhírű népdalénekesünk 
Sebestyén Márta. Égi & földi szerelem címmel  
csodálatos élményt nyújtottak a közönségnek. 
Szinte észrevétlenül kapcsolták a reneszánsz és 
barokk dalokat a magyar népdalkincs hasonló 
témájú, dallamú remekeivel. Vilmos bácsinak 
köszönjük, hogy meghallgathattuk ezt a felejthe-
tetlen koncertet! 

énekkarosok 

Miért jó sportolni? 
 

A modern XXI. században a fejlődő technika és a bevásárló üzletek sokszínű választéka hatására az 
emberek elkényelmesedtek, ellustultak, szívesebben ülnek a televízió vagy számítógép előtt, és meg-
spórolják a mozgást a környezetet szennyező járművekkel. Habár manapság egyre népszerűbb kezd 
lenni az egészséges táplálkozás, ez még nem pótolja az emberi szervezet mozgásigényét, így gyako-
ribbak a halálos kimenetelű betegségek, melyek ellen gyógyszerekkel, és vitaminokat, ásványi anya-
gokat tartalmazó csodaszerekkel próbálunk védekezni, ami még mindig nem jó megoldás. Akkor mi-
ért kellene sportolni? A sportolás elsősorban a testben fejti ki jótékony hatását azáltal, hogy javítja az 
immunrendszer működését. Fontos szerepe van az izom- és csonttömeg, illetve az állóképesség növe-
lésében, mivel a tüdő működésére kedvezően hat. Segít megelőzni az érrendszeri betegségeket, csök-
kenti a magas vérnyomást. Fiatalabbá teszi a sejtjeinket, így megszűnik a fáradékonyság. A nagy 
energiafelhasználás fokozásával könnyedén leadhatjuk súlyfeleslegeinket, ami a zsírszövetek elégeté-
sével történik. Sportolás közben az ember jól érzi magát, rohamosan nő az önbizalma és az önfegyel-
me, könnyen levezetheti a hétköznapok feszültségeit. A gyerekek szociális és szellemi fejlődésére 
remekül hat, melynek eredménye, hogy könnyebben barátkoznak és ismerkednek társaikkal, sőt még 
tanulmányi eredményük is javulhat. Persze a sportolást is fokozatosan kell elkezdeni a sérülések el-
kerülése végett, és nem muszáj élvonalban végezni, hiszen elég, ha boldogok vagyunk például koco-
gás közben. Szerintem a mai fiatalokkal meg kellene kedveltetni a mozgást, és ösztönözni kellene 
őket az iskolán kívüli sportfoglalkozásokra. Sebestyén Bence 8.a 
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Beszélgetés Varró Dani költővel 
Nemrég a Bezerédj-kastélyban járt a népszerű 
fiatal költő, Varró Dániel. Sok érdekeset megtud-
hattunk róla. 
Hogyan kezdtél el írni?  A nővérem elkezdett ver-
seket írni, és ha ő tud, akkor én miért ne. Ötödik-
ben tanultunk Petőfiről, aki írt egy elbeszélő köl-
teményt, és egy csapásra híres lett. Hatodikban 
Aranyról tanultunk, ő is írt egy elbeszélő költe-
ményt, és ismert lett. Nekem ez borzasztóan tet-
szett 12 éves koromban. Írni kell egy elbeszélő 
költeményt, s híres lesz az ember. Megírtam a 
Nyuszika című első művemet, aztán megírtam a 
Nyuszika szerelmét és a Nyuszika estéjét. Ezzel 
kezdődött a költői pályafutásom. Gyermekko-
runkban gyakran készítettünk közös ajándékot 
anyukánknak. A Badar madárhatározó úgy szüle-
tett, hogy megleptük édesanyánkat. Én írtam a 
verseket, a testvérem lerajzolta a madarakat. Sze-
rencsére nagyon jó magyartanárom volt, aki segí-
tett abban, hogy tudatosabban kezdjek verseket 
írni. A középiskolás koromban írt versek egy ré-
sze belekerült az első kötetembe, a Bögre azúrba. 
Nagyon szerettem a meséket és a gyermekverse-
ket, ezért írtam egy gyermekkönyvet: Túl a Ma-
szat-hegyen. Itt szerepel Szösz néne, az egyik 
kedvencem.  
Miért írtál gyermekkönyvet? Akkor még nem volt 
saját gyerekem, 21 éves voltam, amikor ezt a tör-
ténetet elkezdtem írni saját szórakoztatásomra. 
Azt mondták, ha a szülőnek tetszik, akkor felol-
vassa a gyerekének. Először a szülőt kell meg-
nyerni. Nagy boldogság, ha a gyerekek tovább-
gondolják azt, amit írtam. Egy kislány lerajzolta 
Lecsöppenő Kecsöp Benőt, sőt a barátját, Lecsöp-
penő Mustár Oszkárt is. Nagyon szeretem a ver-
ses regény műfajt.   
Kinek az ötlete volt a musical? A Bábszínház 
igazgatója megkérdezte Presser Gábort, akinek 
nagyon tetszett a mű. Először bábszínházi, később 
élőszereplős darab lett.  
Harmadik könyvem a Szívdesszert, ebben szerel-
mes versek találhatók. Az sms-versek nagyon 
népszerűek. Az utolsó könyvem -Akinek a lába 
hatos-, melyben korszerű mondókák vannak. 
Nemrég született kisfiam, egyéves. Nagy élmény 
az apaság: amikor egyszer sírt, nem tudtam, ho-
gyan nyugtassam meg. Elkezdtem mondani neki 
egy verset, erre abbahagyta a sírást. Meg lehet 
nyugtatni verssel egy kisgyereket. Nem igazán 
találtam viszont korszerű, mai mondókákat.  
Mit jelent számodra a család? Nagyon fontos ne-
kem a család, kiegyensúlyozottabb vagyok azóta, 
rendszeresebb lett az életem. Jobban a helyére 

került, mi fontos az életben. Régen sok sorozatot 
néztem, pókereztem. A sorozatokat már leépítet-
tem. Most sokkal fontosabb dolgokkal foglalko-
zom.  
Milyen volt a gyermekkorod? Nagyon jó tanuló 
voltam. Kicsit szemtelen, de nem voltam rosz-
szabb, mint a többi gyerek. Szerettem olvasni, 
sokat jártam könyvtárba. Apukám a Gyűrűk urát 
olvasta fel sok estén át. Ez gyermekkorom meg-
határozó élménye. A meséket nagyon szerettem.  
Volt-e kedvenc tantárgyad? A történelem érdekelt 
a legjobban, de a középiskolában már inkább az 
irodalom. A logikai feladatokat is kedveltem.  
Kedvenc könyved? A legutóbbi és a Túl a Maszat
-hegyen. 
Mit jelent számodra a költészet? Azt szeretem a 
költészetben, hogy olyan sokszínű. A változatos-
ságot szeretem benne. Jó verset sokféle módon 
lehet írni. Nem lehet megmondani, milyen egy jó 
vers. Játéknak fogom fel, ilyen stílusban írok.  
Hogyan fogadod a kritikákat? Ha elolvasom a 
kritikát, mindig egyetértek vele. Rövid távon erő-
sen hatnak rám. Bármit csinálok, nem lehet min-
denkinek tetszeni, ami az egyik embernek tetszik, 
az a másiknak nem. Előfordult, hogy utaztam a 
buszon, s egy hölgy azt mondta: „köszönöm, amit 
a magyar irodalomért tett”. Ezek segítenek abban, 
hogy elviseljem a rossz kritikát. Szerencsére sok-
kal több jó kritikát kapok, mint rosszat. Sokan 
üdvözölték ezt a könnyedebb stílust. Úgy látszik, 
jókor jelentek meg. Rengeteg olvasói levelet ka-
pok, néha az utcán is odajönnek, mondanak egy-
két kedves szót, ez kárpótol engem. Nekem fon-
tos, hogy szeressék a műveimet. Próbálok kedves, 
humoros, szerethető szövegeket írni. Örülök, ha 
minél több embernek tetszik.  
Hogyan éled meg a népszerűséget? Eleinte na-
gyon nehéz volt. Váratlanul ért, nem gondoltam 
azt, hogy érdekes lesz az, amit írok. Sokan azt 
gondolták, hogy tehetséges vagyok, sok mindenbe 
belekaptam. Időbe telt, míg megtanultam nemet 
mondani, alkalmazkodni kellett.  
Mennyit dolgozol naponta? Mennyi idő alatt szü-
letik egy vers? Nagyon változó. Első könyvem 
első verse negyed óra alatt született. Elég sokat 
foglalkozok egy verssel. 10 perctől 10 évig is ter-
jedhet ez az idő. 
Tudom, hogy van egy választható érettségi tétel, 
kortárs magyar író, költő. Sok helyen Téged vá-
lasztanak. Ez nagyon viccesen érint, sok levelet 
kapok, hogy segítsek kidolgozni a rólam szóló 
tételt. Furcsa olvasni, mit elemeznek ki a verseim-
ből, amit soha nem gondoltam volna. 
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Stand up comedy 
Kőhalmi Zoltán humorista április elsején Mén-
főcsanakon járt. Eredetileg építészmérnöknek 
tanult, de aztán a Rádiókabaré és az Esti showder 
állandó szerzője lett, innen „dumálta be” magát a 
közönség kegyeibe. 1998-ban lett a Magyar Rá-
dió Humorfesztiváljának győztese, szerzőként. 
Ezután a Rádiókabaréban kezdett dolgozni, majd 
Fábry csapatának tagja lett. Később meghívták a 
Dumaszínházba. Napjaink egyik legnépszerűbb 
humoristája. A Magyar Rádió díját, a Karinthy-
gyűrűt 2009-ben kapta meg. Vele beszélgettünk a 
nagy érdeklődést kiváltó előadás után. 
Hogy jött nálad a stand up comedy? Ahol érez-
tem, hogy figyelnek rám, kíváncsiak arra, amit 
mondok, ott mindig tudtam a társaság középpont-
ja lenni. Gyerekként viszont nem ugrottam oda az 
osztály közepére bohóckodni. Inkább az voltam, 
aki elmondta a padtársának a poént, az meg le-
aratta a babérokat. A szakmába is szerzőként ke-
rültem be, háttérember voltam. Nehezen szántam 
rá magamat, de mégis megpróbálkoztam a stand 
up comedy műfajával előadóként is. Tetszett, 
hogy így sokkal hamarabb jut el a közönséghez 
az, amit csinálok. 
Mennyire volt nehéz kiállni a színpadra? Aki 
nem izgulós, az szerintem nem veszi ezt komo-
lyan. Az izgalom nálam az első nevetésnél múlik 
el. A Dumaszínháznál sokféle embert léptetnek 
fel, ez változó színvonalat hoz. Aztán a nézők 
megtanulták, kitől mit várhatnak. Mindenkinek 
lehetnek kedvencei, hamar kiderül, kit kedvel 
jobban a közönség.  
Biztos többször előkerül haknik alkalmával 
ugyanaz a sztori. Arra nagyon ügyel az ember, ha 
ugyanarra a helyre visszatér, akkor ne mondja 
ugyanazokat a poénokat. Természetesen nincs 
minden alkalomra új műsor. Erre nincs lehetőség, 
van viszont kísérletezés: próbálgatok egy történe-
tet. Ha háromszor nevetnek rajta, akkor az a szto-

ri jó. Sok minden 
születik a színpadon, 
aztán valahogy ösz-
szeáll a műsor. 
Mennyire függ a 
közönségtől, hogyan 
adod elő a története-
ket? Nincs két egy-
forma közönség. 
Falunapokon nem 
szoktam szerepelni, beltéri humorista vagyok. 
Csak olyan helyen lépek fel, ahova azért jönnek 
az emberek, hogy engem meghallgassanak. 
Többnyire a saját életedből meríted a története-
ket. Mennyire figyelsz arra, hogy a környezeted-
ben hallottakból mit tudsz felhasználni? Fel szok-
tam írni, ami jó, de szerintem ezt mindenki így 
csinálja. Nekem alapvető, hogy poénokon töröm 
a fejemet, már a gimnázium alatt is írogattam, 
csak akkor még az asztalfióknak. Érdekes játék, 
amikor az ember először áll ki a színpadra egy 
sztorival: van történet, amelyről előre tudni, hogy 
be fog jönni a nézőknek, de gyakran azon gondol-
kodom, rajtam kívül ez érdekel-e mást is. 
Milyen voltál gyerekként? Jó tanuló voltam, aki-
nek az anyja ráadásul ott is tanított az iskolában. 
Nem úgy néztem ki, mint aki nagyon vicceseket 
mondhat, nem sűrűn látták a humort a tanárgye-
rekben, de aztán kibontakoztam, inkább már a 
gimnáziumban.   
Más műsorokba nem hívnak az RTL Klubnál? Én 
nagyon igyekszem elkerülni, hogy olyan műso-
rokban szerepeljek, mint mondjuk, a Vacsoracsa-
ta. Minden erőmmel azon vagyok, hogy ne le-
gyek afféle celeb. A sok bulvárújságot eddig sike-
rült kikerülnöm. 
Köszönjük a beszélgetést. Magyar Adrián 6.a 
A kastély honlapján megtekinthető az egész be-
szélgetés: www.bezeredj-kastely.hu 

Van-e kedvenc költőd? Arany János, József Atti-
la, Weöres Sándor. Olyat szeretek olvasni, ami-
nek van humora, öniróniája. Ilyeneket is írok.  
Milyen további terveid vannak? Szeretnék egy új 
verses és új mondókás kötetet megjelentetni. A 
Túl a Maszat-hegyen is folytatásra vár.  
Mit fordítasz? Nagyon sokat fordítok, főleg an-
golból, igazából ez a fő foglalkozásom. Boldog 
vagyok, hogy több Shakespeare darabot fordítha-
tok. Szerencsére rengeteg munkám van. 
Tudom, hogy nem szereted a telefont. Miért? 
Alkotó munkát végzek, borzasztóan ki tud zök-

kenteni, ha mindennapi dolgokkal keresnek. Ha 
elszáll az ihlet, nehéz visszazökkenni. Az inter-
netnek viszont nagy barátja vagyok. Számítógé-
pet használok a munkám során, nehéz lenne már 
elképzelni nélküle. Érdekes, hogy a mai gyerekek 
az új technikával nőnek fel, már a kisfiamat is 
érdekli ilyen pici korban. 
Varró Dani nemrég írta: „Mit érdemes olvasni? 
Ki-ki olvasson az alkatához illőt.”.  
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.  
Köszönöm a meghívást. Sulyok Attiláné 
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Könyvtári programok a nyári 
szünetben 

 

Július 6. 13 óra Honfoglaló bajnokság – Együtt 
még a játék is izgalmasabb, kellemesebb időtöltés. 
Mérjétek össze ismereteiteket a könyvtárban egy 
verseny alkalmából. 
Július 11. 10 óra Fessünk a szabadban! - A színek 
másképp hatnak ránk, ha szépen süt a nap. Megfi-
gyeljük a fák között beszűrődő fényeket és megpró-
báljuk visszaadni a látványt. 
Július 15. 14 óra „Koktélbár” a könyvtárban – Egy 
kellemes hűs ital jólesik a nyári melegben! Gyűjtünk 
recepteket és elkészítünk néhányat belőlük a könyvtár hűs falai között. 
Augusztus 24. 10 óra Elmebajnokság gyerekeknek! Az év eleji bemelegítésre, a tudásotok felfrissíté-
sére kínálunk lehetőséget számotokra! Sok izgalmas feladat vár benneteket vidám „csomagolásban”. 

Nyáron is vár a könyvtár! 

Sulyok Vince az író, a költő, a műfordító 
Emlékhely az irodalmi hagyatékból 

 

Sulyok Vince Ménfőn, az Öreg utcában született. A győri Bencés Gim-
náziumban tanult, a Révai Gimnáziumban érettségizett 1952-ben. 
Egyetemi tanulmányait az ELTE Jogi karán kezdte, de kizárása után 
(szülei kulákgyanúsak) egri főiskolás lett. Az 1956-os forradalomban 
játszott szerepéért arra kényszerült, hogy elhagyja szülőföldjét. Norvé-
giában talált második otthonra. Egyetemi tanulmányai után az Oslói 
Egyetemi Könyvtárban évtizedeken át volt a középkelet-európai rész-

leg és a Hungarica-gyűjtemény szakértője és vezetője. Sokéves munkájának eredményeként 1995-
ben jelent meg a norvég nyelven írt Magyarország története és művelődése című 700 oldalas mű, 
mely bemutatja hazánk történelmét és kultúráját az északi népek számára. Illyés, Weöres, Csoóri és 
Kányádi Sándor verseit az ő fordításában ismerhette meg a norvég olvasó. Élete céljának, hivatásá-
nak tekintette a magyar irodalom megismertetését Norvégiában és a skandináv országokban. Embere-
ket, tájakat, kultúrákat ismert és szeretett, melyeket verseivel, költészetével kötött össze. Tudatosan, 
fáradhatatlan szorgalommal segítette a magyar és az egyetemes kultúra északról-délre, keletről-
nyugatra áramlását. 
Számos elismerésben és kitüntetésben részesült. A nyugati emigráció meghatározó alkotóját élete 
végéig foglalkoztatta a hontalanság kérdése: „hány hazája lehet egy embernek? - mitől válik egy or-
szág hazává?” Vonzódása szülőföldje iránt, gyermek- és ifjúkorának emlékei örök témája lett költé-
szetének. A’80-as évektől már szabadabban utazhatott Magyarországra. Versesköteteinek hazai be-
mutatói által „földijeivel”- szülőfalujával is egyre szorosabbá vált a kapcsolata. 2002-ben hetvenedik 
születésnapját ünnepelték Ménfőcsanakon. Sulyok Vince ekkor ajándékozási szerződést kötött a 
Ménfőcsanaki Petőfi Sándor ÁMK-val. Felajánlotta évtizedeken át gyűjtött könyveit és folyóiratait 
az intézménynek, amely a magyar és norvég nyelven kiadott munkái mellett az emigráns magyar iro-
dalom sok fontos alkotását is magában foglalja. Könyveinek Norvégiából Ménfőcsanakra szállítása 
még életében elkezdődött. Közel ötezer darabból álló könyv- és folyóirat-gyűjteményéből valósulha-
tott meg Ménfőcsanak újabb irodalmi emlékhelye a Bezerédj-kastélyban. Sulyok Vince életével, iro-
dalmi munkásságával olyan utat járt be, melyet itthon példaként említhetünk a felnövekvő generáció-
nak, ezért reméljük, hogy az irodalmi emlékhely megnyitásával a szülőföld is hozzájárul a költő élet-
művének és költészetének hazai megismertetéséhez. Verseskötetei: Rámdöntött világ, Céltalan ég 
alatt, Fényörvény életünk, Tegnapodban élsz, Szegény ország, Vérezni kezd a tenger.  
Sulyok Vince költő, műfordító és művelődéstörténész ötven éven át élt távol hazájától. 2009-ben, 
Norvégiában 77 éves korában érte a halál, de az Irodalmi Emlékhely megnyitásával egy kicsit haza-
tért a szülőföldjére. Juhász Tibor 
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Június 20—25. Baráti tábor 
Iskolánk alsó- és felső tagozatos tanulói vesznek 
részt az egyhetes táborozáson. A felsősök egy 
napot a pápai élményfürdőben töltenek. 
Június 27 – július 1.  9-16 óra Helytörténeti 
tábor gyerekeknek 10 éves kortól 
Kíváncsi vagy mi volt a jelentősége régen a 
Világosvárnak? Voltál már igazi régészeti feltárá-
son? Körbejárnád lovasfogattal Ménfőcsanak tör-
ténelmi emlékhelyeit? Jártál már a Bezerédj-
kastély padlásán, a Győri vár kazamatáiban? Is-
mersz helyi népdalokat, népi szólásokat, csúfoló-
kat? Ismered Ménfőcsanak híres íróját, költőjét? 
Öt tartalmas nap együtt, érdekes történetekkel, 
kiváló előadókkal, izgalmas felfedezésekkel, ki-
rándulásokkal, vetélkedővel, ebéddel. A tábor dí-
ja: 5.000 Ft. Jelentkezési határidő: jún. 17.  
Június 27-jún. 30. Focitábor felső tagozatosok-
nak 
Sok foci, játék, vetélkedők. Részvételi díj: 3000 
Ft/fő. Vezeti: Bősze Levente. 
Június 27-júl. 1.  8-fél 4 óra Kézilabda tábor 
1-5. osztályosoknak, akik szeretik a kézilabdát. 
Két edzés naponta, filmvetítés, játék, fagyizás. 
Befizetés az érkezés napján. Részvételi díj: 6000 
Ft/hét. Vezeti: Kocsis Zsuzsanna. 
Június 27 – július 1.  8-16 óra  Aerobik - kéz-
műves tábor 
Aerobik tábort szervezünk óvodás és iskoláskorú 
gyermekek részére (5-14 éves korig). Helyszíne: 
Bezerédj- kastély. A tábor díja: 8 000 Ft / fő + 
étkezési költség. A tábor vezetői Szabóné Pőcze 
Krisztina és Pintérné Nagy Anasztázia. Biztosítva 
van igény szerint a gyermekek számára a napi 
kétszeri étkezés (ebéd és uzsonna), de nem kötele-
ző. Naponta 1,5 - 2 órás kézműves foglalkozást is 
tartunk. Június 9-ig várom a jelentkezéseket a 
Győzelem úti iskola tornatermében, hétfőn és csü-
törtökön 17-18-ig. Tel: Szabóné Pőcze Krisztina 
30/682-6824 (Min. 12 fő jelentkezése esetén július 
4-8-ig is lesz tábor.) 
Június 27 – július 1.  9-12 óra Népzenei Tábor 
Budai Ilonával 
A táborba várunk mindenkit, aki érdeklődik a 
népdalok iránt, szeretne Budai Ilona Magyar 
Örökség-díjas népdalénekestől tanulni a magyar 
népdalkincsből. A tábor díja: 1.000 Ft/fő 
Június 27 – július 1.  Énekkarosok tábora 
Bentlakásos, önköltséges tanulással összekötött 
szórakozás az énekkar tagjainak. Délelőttönként 
daltanulás Budai Ilonától, délutánonként próbák 
és mulatságok a kórus tagjainak kívánsága szerint 
(Liszt Koronázási miséjének meghallgatása, für-

dés az Achilles-parkban, filmnézés, karaoke) 
Július 4-8.  9-16 óra Gyermek- és ifjúsági kép-
zőművészeti és kézműves tábor 
A táborban sokféle technikát kipróbálhattok. Fes-
tünk selymet, metszünk linót, fűzünk gyöngyöt, 
batikolunk, és még sok izgalmas dolgot. Elsősor-
ban 10-18 éves korosztályt várok! Részvételi díj 
6000 Ft, tartalmazza az anyagok árát és az ebéd 
költségét! Jelentkezni a könyvtárban lehet június 
10-ig. A részvételi díjat eddig kérem befizetni. 
(Esetleg 2 részletben is lehet) Várlak benneteket 
egy fantasztikus alkotó hétre a Ménfőcsanaki Pe-
tőfi Sándor ÁMK Győzelem úti épületében.  
Lázárné Verebes Ilona táborvezető, 06-20-468-
9199 
Július 4-8.; július 18-22.  9-16 óra 
MODELLEZ Ő TÁBOR 
A tábor betekintést nyújt a modellező szakkör 
életébe. Az öt nap alatt a gyerekeknek lehetősé-
gük nyílik egyszerűbb hajó- és repülőgépmodel-
lek készítésére, a vasútmodell terepasztalok kipró-
bálására, filmek megtekintésére a hajózás és a 
vasút történetéről, kirándulásra. Aki kedvet kap a 
modellezéshez, csatlakozhat a szakkör tagjaihoz. 
Jelentkezési határidő: június 17. a tábor díjának 
befizetésével. A tábor díja: 1200 Ft / nap, 1 hétre 
6.000 Ft + 1600 Ft ebéd. Németh Antal szakkör-
vezető 06/70-577-4858, toni@h0.gyor.hu 
Augusztus 9-13. Foltvarró tábor 
Könnyűtől a közepesen nehéz témákig, de látvá-
nyos használati eszközök készítése a cél. Sok 
öröm, sikerélmény, jó hangulat biztosítva. A kez-
dőtől a profiig mindenki talál ebben a táborban is 
kedvére valót. Németh Janka Info: 06/70-381-
4089 
Augusztus 8-12.  8-16 óra  Rajz- és festőtábor 
gyerekeknek 
Azokat a gyermekeket várjuk, akiket érdekel a 
rajz és a festőművészet világa. Táborunkban lehe-
tőség nyílik megismerkedni különböző technikák-
kal, mint a szén- és grafitrajz, ill. az akvarellfes-
tés. Igazi művészeszközökkel alkothatsz. A tábor 
végén kiállítjuk az itt készült műveket, amit a szü-
lők és barátok is megtekinthetnek. Minden gyer-
mek számára külön eszközcsomagot biztosítunk. 
A mindennapos rajzolás és festés mellett kipró-
bálhatjátok a természetben való festés örömeit, 
egy napos kirándulás, közös népi-, társas- és lab-
dajátékokat játszunk, íjászat, vetélkedők, vetítés, 
ebéd és sok színes program várja az érdeklődőket. 
Hécz-Kállai Krisztina, Info: 06-70/639-3832 
(Bezerédj-kastély: Tel.: 556-207) 

Tábori ajánlatok 
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Diákolimpia megyei atlétika 
IV. korcsoport 
100 m-es síkfutás 
11. Sebestyén Bence 8.a 
13. Szabó Patrícia 7.b 
300 m-es síkfutás 
5. Szabó Balázs 7.b 
kislabdahajítás 
8. Janicsek Zsanett 8.b 
6. Pongrácz Tamás 8.a 
III. korcsoport 
kislabdahajítás 
8. Pápai Blanka 6.a 
10. Karikás Dóra 6.b 
távolugrás 
10. Juhász Márton 7.a 
IV. korcsoport 
távolugrás 
7. Sebestyén Bence 8.a 
8. Pryma Attila 8.a 
súlylökés 
6. Pryma Attila 8.a 
7. Pintér Dániel 7.a 

I. korcsoport csapat 
6. Bögöly Boglárka, Polócz Tamara, Fehér Júlia, 
Abos Réka, Németh Vanda 
1. Polócz Milán, Szabó Zalán Boldizsár, Ferenczi 
Kevin, Illés Balázs, Mózes Márton 
II. korcsoport csapat 
6. Radics Márton (egyéni 6.), Szabó Kristóf, 

Lázár Dominik, Korsós Dominik, Póczik Dávid 
IV. korcsoport csapat 
4. Bartos Viktória (egyéni 8.), Bolla Vivien, 
Janicsek Zsanett, Szabó Patrícia, Kalamár Bianka 
6. Fehér Bálint, Pintér Marcell, Szabó Balázs, 
Müller Máté, Pintér Dániel 

I.korcsoport leány csapat 
5.Polócz Tamara, Abos Réka, Fehér Júlia, Süve-
ges Hanna, Oláh Rita, Tóth Bettina 
I.korcsoport fiú csapat 
3.Illés Balázs, Szabó Zalán, Reizer Dávid, Fereczi 
Kevin, Polócz Milán, Buruzs Levente 
4. Kiss Ádám, Horváth Balázs, Szabó Ádám, Sári 
Márk, Klauz Ádám, Mayer János 
II.korcsoport leány csapat 
5. Tar Boglárka, Tímár Orsolya, Kiss Borbála, 
Szalay Anna, Szabó Viktória, Nahalkó Bernadett 
II.korcsoport fiú csapat 
4.Radics Márton, Formaggini Bence, Korsós Do-
minik, Burus Barnabás, Vecsei Lajos, Pócs Bence 
III.korcsoport leány csapat 

2.Pápai Blanka, Szamos Erika, Müller Réka, Ka-
rikás Dóra, Rostás Klaudia, Pusztai Fanni 
III.korcsoport fiú csapat 
3. Juhász Márton, Farkas Bence, Orosz Péter, 
Korsós Martin, Klauz Dániel, Gricz Barnabás 
5. Ikker Péter, Meskó Patrik, Szeredi Tamás, Sári 
István, Czeizer Adolf 
IV.korcsoport leány csapat 
2.Bartos Viktória, Szabó Patrícia, Janicsek Zsa-
nett, Tar Valentina, Kiss Boglárka 
IV.korcsoport fiú csapat 
3.Müller Máté, Fehér Bálint, Szabó Balázs, Varga 
Szabolcs, Gyurasits Bence, Pintér Dániel 
Felkészítő tanárok: Tormáné Bedő Zsuzsanna, 
Kocsis Zsuzsanna, Odor Jenőné 

Győr-Moson-Sopron megyei 
Diákolimpia 

II.korcsoport fiú csapat 
2.Járóka Milán, Radics Márton, 
Szabó Bendegúz, Lázár Dominik, 
Póczik Dávid, Formaggini Bence 
III.korcsoport leány csapat: 
8. Pápai Blanka, Müller Réka, 
Karikás Dóra, Pusztai Fanni, Bot-
ka Loretta, Rostás Klaudia 
IV.korcsoport leány csapat:  
Bartos Viktória, Janicsek Zsanett, 
Szabó Patrícia, Tar Valentina 
IV.korcsoport leány egyéni ösz-
szetett: 
6. Bartos Viktória 
Felkészítő: Tormáné Bedő Zsu-

zsanna 

Diákolimpia városi atlétika 

Megyei Mezei Diákolimpiai döntő 

Serdülő Országos Bajnokság 
800 m-es síkfutás 

2. Bartos Viktória 7.b 
Gratulálunk a szép teljesítmény-

hez! 

Kézilabda 
Utánpótlás 
fiú éves bajnokság 
IV. hely: Polócz Milán, 
Polócz Márton, Nagy 
Marcell, Oross Balázs, 
Oross Bálint, Csala Kris-
tóf, Zenk Dániel, Karikás 
Máté, Dávid Marcel 
lány éves bajnokság 
V. hely: Polócz Tamara, 
Sélley Regina, Tóth Betti-
na, Szeredi Vivien, Sza-
lay Anna, Kertész Barba-
ra 
utánpótlás 11 éves Rákó-
czi-kupa 
V. hely: Lázár Dominik, 
Czeizer Adolf, Nagy Ist-
ván, Papp Zoltán, Szeredi 
Tamás 
Felkészítő: 
Kocsis Zsuzsanna 
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Holenda Barnabás matemati-
ka-logika verseny 

Tar Krisztián 4.b VII. 
Szabó Dávid 4.a VIII. 
Csapat: VI. 
Tar Krisztián 4.b 
Szabó Dávid 4.a 
Horváth Dániel 4.b 

Marcalvárosi tanulmányi 
verseny 

Magyar: 
Molnár Máté 3.b II. 
Magyar népmese hete – Beze-
rédj-kastély: 
Mese: 
Póczik Dávid 4.a I. 
Póczik Olivér 1.c I. 
Léb Eszter 4.a II. 
Németh Viktória 4.b III. 
Meseillusztráció: 
Győri Alexandra 1.c I. 
Ács Bíborka 1.b II. 
Szalay Anna 4.a III. 
Öveges Kálmán magyar nyelvi 

tanulmányi verseny 
Területi: 
Szabó Dávid 4.a I. 
Megyei: 
Szabó Dávid 4.a III. 
Magyar nyelvismerő tanulmá-

nyi verseny (városi): 
Ferenczi Fruzsina 2.a II. 
Sélley Regina 2.c X. 
Fáczán Zsófia 3.a XII. 
Szabó Dávid 4.a I. 
Horváth Dániel 4.b VIII. 
Győr és Győr környéki általá-
nos iskolák tanulmányi verse-

nye Győrújbarát: 
Hangos olvasás verseny: 
Bögöly Boglárka 2.a I. 
Horváth Bence 3.b I. 
Szukop János 1.a II. 
Népdaléneklési verseny: 
Varga Zília 2.a III. 
Kiss Borbála 3.b III. 
Pindur Pandúrok – közlekedé-
si verseny (városi): 
Csapat: II. 
Ferenczi Kevin 2.b, Mittnacht 
Szabolcs 2.b, Nikodém Sára 2.b, 

Princzes Barnabás 2.c, Rom 
Zsófia 2.b, Schosz Rebeka 2.c, 
Szalay Áron 2.c, Vinter Tamás 
2.c 
„Biztonságosan közlekedünk” 
Láng Kft, Cargo Kft és a Ma-
gyar Autóklub rajzpályázata 

Dimitriu Alexandra 1.b  I. 
Zeng Dániel 2.a I. 

Házi versenyek 
Szépírás: 
Dimitriu Alexandra 1.b I. 
Szabó Anna 1.a II. 
Nagy Júlia Emese 1.c III. 
Helyesírás: 
Abos Réka 2.c I. 
Ferenczi Fruzsina 2.a II. 
Juhász Luca 2.a III. 
Radics Márton 3.b I. 
Molnár Máté 3.b I. 
Dombi Julianna 3.a II. 
Soóky Dominika 3.b II. 
Horváth Bence 3.b III. 
Póczik Dávid 4.a I. 
Bugovics Bálint 4.a II. 
Horváth Dániel 4.b II. 
Forgó Angelika 4.b III. 
Szalay Anna 4.a III. 
Vers- és prózamondó verseny 
1-2. osztály mese: 
Schneider Claudia 1.a I. 
Abos Réka 2.c II. 
Léb Gergő 1.a III. 
1-2. osztály vers: 
Tóth Bettina 2.c I. 
Nagy Júlia Emese 1.c II. 
Sélley Regina 2.c III. 
3-4. osztály mese: 
Fáczán Zsófia 3.a I. 
Póczik Dávid 4.a II. 
Léb Eszter 4.a III. 
3-4. osztály vers: 
Nagy Bence 4.a I. 
Szalay Anna 4.a II. 
Németh Zsuzsanna 4.b III. 
Olvasás 
Bögöly Boglárka 2.a I. 
Ferenczy Fruzsina 2.a II. 
Kiss Virág 2.c II. 
Pápai Laura 2.a III. 
Boros Ádám 2.b III. 

Horváth Bence 3.b I. 
Fáczán Zsófia 3.a II. 
Soóky Dominika 3.b III. 
Borbély -Burus Natália 3.a III. 
Nagy Bence 4.a I. 
Horváth Dániel 4.b II. 
Póczik Dávid 4.a III. 
Forgó Angelika 4.b III. 
Szövegértés 
Bögöly Boglárka 2.a I. 
Polócz Márton 2.b II. 
Pápai Laura 2.a II. 
Sélley Regina 2.c III. 
Horváth Bence 3.b I. 
Dombi Julianna 3.a II. 
Soóky Dominika 3.b III. 
Stanka Renáta 3.a III. 
Horváth Dániel 4.b I. 
Póczik Dávid 4.a II. 
Szabó Dávid 4.a III. 
Matematika 
Oldal Zsombor 2.c I. 
Polócz Márton 2.b II. 
Boros Ádám 2.b III. 
Nagy Marcell 3.a I. 
Radics Márton 3.b I. 
Molnár Máté 3.b II. 
Pócs Bence 3.a III. 
Szabó Zalán Boldizsár 3.b III. 
Horváth Dániel 4.b I. 
Szabó Dávid 4.a I. 
Tar Krisztián 4.b II. 
Oross Bálint 4.b III. 
Póczik Dávid 4.a III. 

Abos Réka  2.c 

Parcsami Kitti 2.c 
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Varga Tamás Országos Matematika Verseny 
megyei döntő 

12. Kosztyán Csilla 8.b 
15. Kelemen Atilla 8.b 
Felkészítő: Jakab Lászlóné 

 
Városi történelem verseny 

15. Nagy Csaba Krisztián 5.b 
20. Meskó Patrik 5.b 
16. Horváth Erik 6.a 
17. Princzes Dániel 6.a 
Felkészítő: Süveges Jusztínia 

 
Timaffy L. megyei néprajzverseny 

3. helyezés: Póczik Dávid 4.a, Suller Zoltán 4.b, 
Szalay Anna 4.a 
Felkészítő: Varga Mária, Vorigin Lászlóné 
5. helyezés: Edelényi Flóra 5.a, Szabó Alexandra 
5.a, Szabó Veronika 5.a 
Felkészítő: Süveges Jusztínia 
6. helyezés: Kálmán Orsolya 5.b, Meskó Patrik 
5.b, Pusztai Fanni 5.b 
Felkészítő: Süveges Jusztínia 
8. helyezés: Győri Katalin 7.b, Kincses Dóra 7.a, 
Szabó Patrícia 7.b 
Felkészítő: Sulyok Attiláné. 

 
Titok országos angol nyelvi levelezős verseny 

Egyéni: 
Szücs Angelika 6.b 97,3 % 
Mózes Katalin 6.a 96,5 % 
Oberländer K. Polla 6.a 79,0 % 
Maár Kristóf 6.b 77,6 % 
Csapat: 
Pápai Blanka 6.a, K. Szabó Rebeka 6.b, K. Szabó 
Réka 6.b 93,8 % 
Felkészítő: Bolláné Takács Enikő 

 
„Kossuth Lajos és kora” városi vetélkedő 

I. hely, a csapat tagjai: 
Győri Katalin 7.b, Kalamár Bianka 7.a, Varga 
Brigitta 7.a 
Felkészítő tanár: Sulyok Attiláné 

 
Városi történelem tanulmányi verseny 

4.Sebestyén Regina 6.b 
Felkészítő tanár: Sulyok Attiláné 

„Fedezzük fel Európát!” városi vetélkedő 
3. hely 

A csapat tagjai: Fehér Szabina 8.a, Karakai Orso-
lya 8.a, Tar Valentina 8.a, Timár Eszter 8.a, 
Felkészítő tanár: Sulyok Attiláné 
 

Teleki Pál megyei földrajzverseny 
6. Sebestyén Bence 8.a 
Felkészítő tanár: Lappints Csaba 

 
Számítástechnika Logo Országos Tanulmányi 

verseny regionális forduló 
I. korcsoport 
4. Horváth Dániel 4.a 
II. korcsoport 
10. Priczes Dániel 6.a 
15. Kosztyán Zsuzsanna 5.b 
III. korcsoport 
6. Juhász Márton 7.a 
11. Kosztyán Csilla 8.b 
17. Szabó Patrícia 7.b 
Priczes Dániel, Kosztyán Zsuzsanna és Juhász 
Márton 40 pontnál többet szerzett, csak a tovább-
jutók nagy létszáma miatt nem hívták be őket az 
országos döntőbe. 
Felkészítő: Takács Andrásné és Macherné B. Rita 
 

Iskolai gyorsasági gépíró verseny 
1. Pápai Blanka 6.a 293 pont 
2. Maár Kristóf 6.b 275 pont 
3. Polgár Norbert 8.a 233 pont 
 

Marcalvárosi tanulmányi verseny 
Matematika 
Kelemen Atilla 8.b 1. 
Felkészítő: Jakab Lászlóné 
Helyesírás 
Karakai Orsolya 8.a 3. 
Janicsek Zsanett 8.b 3. 
Felkészítő: Bősze Levente 
 

Városi könyvtárhasználati vetélkedő 
I. hely: Fekete Boróka 7.a, Kincses Dóra 7.a, 

Kosztyán Csilla 8.b, Stefanics Eszter 8.b 
Felkészítő tanárok: 
Horváth Gábor, Sulyok Attiláné 
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Aranyhal Duatlon verseny 
Gyirmót, 2011. május 24. 
II. korcsoport  fiú egyéni: 
1.Lázár Dominik 5.a 
2.Formaggini Bence 3.b 
II. korcsoport  lány egyéni: 
2.Szabó Viktória 3.a 
II. korcsoport  fiú csapat: 
1.Lázár Dominik 5.a, Formaggini Bence 3.b, 
Bugovics Bálint 4.a 
II. korcsoport  lány csapat: 
1.Szabó Viktória 3.a, Nahalkó Bernadett 3.a, 
Sas Melinda 3.b 
III. korcsoport  fiú egyéni: 
1.Juhász Márton 7.a 
III. korcsoport  lány egyéni: 
2.Nagy Cintia 5.a 
III. korcsoport  fiú csapat: 
1.Juhász Márton 7.a, Orosz Péter 7.b, Gricz 
Barnabás 7.a  
Különdíjat kapott: Gricz Barnabás 7.a 
IV. korcsoport  fiú egyéni: 
3.Szabó Balázs 7.b 
IV. korcsoport  fiú csapat: 
2.Szabó Balázs 7.b, Müller Máté 7.b, Nagy 
Dávid 8.a 
 

Eötvös –kupa 
A II. helyezett csapat tagjai: Járóka István 6.a, 
Varga Balázs 8.b, Janicsek Zsanett 8.b, Pryma 
Attila 8.a, Pintér Marcell 8.b, Fehér Bálint 8.b, 
Gyurasits Bence 7.b, Sisa Norbert 7.a, Pintér 
Ákos 8.b, Orosz Péter 7.b osztályos tanulók. 
 

Kerékpáros Ifjúsági Kupa városi verseny 
Janicsek Zsanett 8.b I. 
Bolla Vivien 7.b I. 
Tóth Tamás 8.a 
Zavada Ármin 5.b II. 
Kerékpáros Ifjúsági Kupa megyei verseny 

Tóth Tamás 8.a I. 
Janicsek Zsanett 8.b I. 
Felkészítő: Selmeci Lajos 

Kisfaludy-napok Téten 
magyar nyelv 
2.Molnár Máté 3.b 
4.Radics Márton 3.b 
Felkészítő tanár: Markóné Mészáros 
Márta 
1.Szabó Dávid 4.a 
2.Horváth Dániel 4.b 
Felkészítő tanár: Varga Mária 
népdaléneklés 
különdíj Szalay Anna 4.a 
Felkészítő: Vorigin Lászlóné 

Móricz Zsigmond számítógépes grafikai 
verseny 

1.Kincses Dóra 7.a 
Különdíj Szabó Alexandra 5.b 
Felkészítő tanáruk: Takács Andrásné 

Játékos sport alapfokú városi verseny 1. hely 
Játékos sport Diákolimpia városi döntő 3. hely 
A csapat tagjai: Sebestyén Kristóf, Szabó Bendegúz, Járóka Milán, Berei Noémi, Mezei Zsófia, Sze-
redi Vivien, Tar Boglárka, Szabó Zalán, Horváth Bence, Fomaggini Bence, Korsós Dominik, Polócz 
Tamara, Németh Vanda, Polócz Milán, Ferenczi Kevin, Nahalkó Bernadett, Szabó Anna, Léb Gergő. 
Felkészítő tanár: Vorigin Lászlóné 
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Lakóhelyünk – Kisfaludy Károly Megyei 
Könyvtár – városi rajzpályázat 
Dicséret: Szabó Veronika, Szabó Alexandra. 

Berze Nagy János – meseillusztráció –  
BBMMK megyei szintű képzőművészeti pályá-
zat 
1. Szabó Alexandra 5.a Lázárné Verebes Ilona 
2. Kosztyán Zsuzsanna 5.b Lappints Csaba - 
Lázárné Verebes Ilona 
3. Szabó Veronika 5.a Lázárné Verebes Ilona 
1. Karczag Annamária 6.a Lappints Csaba  
1. Juhász Márton 7.a Lázárné Verebes Ilona 
2. Lázár Dániel 7.a Lázárné Verebes Ilona 
3. Varga Brigitta 7.a Lázárné Verebes Ilona 

Kovács Margit ÁMK által meghirdetett 
„Varázslatos természet” című  

képzőművészeti megyei pályázat 
 Szabó Alexandra 5.a Lázárné Verebes Ilona 
 Baranyai Bálint 6.a Lappints Csaba  
 Szabó Veronika 5.a Lázárné Verebes Ilona 
 Fekete Boróka 7.a Lázárné Verebes Ilona 
1. Horváth Kata szakkör Lázárné Verebes 
Ilona 
„Lúdas Matyi” – a Városi M űvészeti Múzeum 

által kiírt pályázat 
1. K. Szabó Réka 6.b Lappints Csaba-Lázárné 
Verebes Ilona 
2. Kelemen Klaudia szakkör Lázárné 
Verebes Ilona 
Cziráki Lajos megyei komplex képzőművészeti 

tanulmányi verseny 
2. Csordás Emma 1.b Makrainé Palasits Zsu-
zsanna 
3. Németh Kristóf 1.c Kovácsné Gelencsér 
Magdolna 
2. Abos Réka 2.c Pappné Herold Rozália 
1. Horváth Kata szakkör Lázárné Verebes Ilo-
na 
1. Szabó Veronika 5.a Lázárné Verebes Ilona 
2. Kálmán Orsolya 5.b Lappints Csaba 
2. Szabó Alexandra 5.a Lázárné Verebes Ilona 
3. Tar Dóra 5.b Lappints Csaba 
3. Smercsek Bence 5.a Lázárné Verebes Ilona 
3. Edelényi Flóra 5.a Lázárné Verebes Ilona 
3. Osztronkovics Fanni 6.a Lappints Csaba – 

Lázárné V. Ilona 
2. Kincses Dóra 7.a Lázárné Verebes Ilona 
1. Sebestyén Bence 8.a Lázárné Verebes Ilona 

„Megelevenednek a gyerekszoba tárgyai” – 
XV . Nemzetközi Babakiállítás tiszteletére meg-

hirdetett városi rajzpályázat 
1. Dimitriu Alexandra 1.b Makrainé Palasits 

Zsuzsanna 
2. Magyar Alícia 1.b Makrainé Palasits Zsu-
zsanna 
3. Szabó Anna 1.a Varga Zoltánné 
2. Rom Zsófia 2.c Pappné Herold Rozália 
3. Abos Réka 2.c Pappné Herold Rozália 
2. Hercsel Dávid 3. Makrainé Palasits Zsu-

zsanna 
4. Fazék Tamás 3.a Rusznyák Éva 
1. Horváth Kata szakkör Lázárné Verebes 

Ilona 
1. Szabó Veronika 5.a Lázárné Verebes Ilona 
2. Szabó Alexandra 5.a Lázárné Verebes Ilona 
3. Edelényi Flóra 5.a Lázárné Verebes Ilona 
3. Kelemen Klaudia szakkör Lázárné Verebes 

Ilona 
1. Kincses Dóra 7.a Lázárné Verebes Ilona 
„Tavaszi zsongás” – Kópék alapítvány által kiírt 
városi rajzpályázat 
1. Szabó Alexandra 5.a Lázárné Verebes Ilona 
2. Szabó Veronika 5.a Lázárné Verebes Ilona 
3. Edelényi Flóra 5.a Lázárné Verebes Ilona 
3. Kelemen Klaudia szakkör Lázárné Verebes 
Ilona 
különdíj Osztronkovics Fanni 6.a Lázárné 

Verebes Ilona 
„Híres emberek a XIX. században – portré” 

Radnóti Miklós Általános Iskola által kiírt városi 
pályázat  
3. Osztronkovics Fanni 6.a Lappints Csaba - 

Lázárné Verebes Ilona 
Húsvéti rajzpályázat – Nyúl 

 „legötletesebb” kategória Horváth Kata 
szakkör Lázárné Verebes Ilona 
 
 

Tanítványaink tárlata 
Június 14. 11 óra A Ménfőcsanaki Petőfi Sándor 
ÁMK óvodásainak, iskolásainak a tanév során 
rajz és vizuális kultúra órán, szakkörön készült 
alkotásait mutatjuk be. 
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Rendőrvicc 
- Miért nem eszik a rendőr reggel banánt? 
- Mert az déli gyümölcs. 
Pizza 
 - Mi rosszabb a sörhasnál? 
- A Pizza Hát! 
Probléma 
A rendőr megbízatást kap: 
−Nézze meg jól azt az alakot ezen a fényképen, és 
kövesse mindenhová, akár az árnyék. Mire a rend-
őr: 
- És mit csináljak akkor, ha nem süt a nap? 

Nyelvtan 
- Pistike, mondj egy kérdő és egy személyes név-
mást! 
- Ki? Én? 
- Gratulálok, jeles! 
Sósav 
Kémia órán a tanár felír egy képletet a táblára, 
majd felszólítja az első sorban ülő Zsuzsikát: 
- Nos, ez minek a képlete? 
- Jaj, tanár úr, itt van a nyelvemen… 
- Akkor köpje ki gyorsan, mert ez a sósav! 

Válogatta: Magyar Adrián 6.a 

Viccek 

Keresd a párját! 

Színezz! Kié lesz a répa? 

A színek: barna, sárga, piros, zöld. 
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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 
Nyomtatás: Palatia Nyomda. 

8.a8.a8.a8.a     

O sztályfO sztályfO sztályfO sztályfőőőőnök: Jakab L ászlónénök: Jakab L ászlónénök: Jakab L ászlónénök: Jakab L ászlóné     

 

B olfán A lexandra 

Csorba Tam ás 

F ehér Szabina 

H éder B arna 

H orváth Á dám  

K arakai O rsolya 

M izsér G ergő 

N agy D ávid 

Polgár N orbert 

Pongrácz Tam ás 

Prohászka Á bel 

P rohászka M artin  

P rym a A ttila 

R eddin V ictoria M onica 

R ónaszéki A nna 

Sátory K laudia 

Sebestyén B ence 

Tar V alentina Z suzsanna 

T im ár E szter 

Tóth Tam ás 

U jvári Tam ás 

V enesz B arbara  

    

    

    

8 .b8.b8.b8.b     

O sztályfO sztályfO sztályfO sztályfőőőőnök: K ocsis Z suzsannanök: K ocsis Z suzsannanök: K ocsis Z suzsannanök: K ocsis Z suzsanna     

 

B akacsi G ina K ata 

B orbély-B urus K risztián 

F arkas N ikolett 

F ehér B álint 

F ehér V iktor 

H orváth N orbert 

H orváth R oland 

Illik  B alázs 

Janicsek Z sanett L ujza 

K elem en A tilla  

K osztyán Csilla  

N yári L eila C intia 

N yiri M artin  

P intér Á kos 

P intér M arcell 

Pőcze Péter L ászló 

P rohászka Ildikó 

Sári C intia 

Scheily L aura 

Stefanics E szter 

Szeder E rvin  B endegúz 

Tanács E lvira 

Torm a L ászló 

Ballagásodra 

Érzem, most búcsúzni kell.  
Nincs mit tenni, menni kell.  
Hagyd a könnyet, elő a mosolyt,  
Béke, nyugalom sose honolt.  
 
Sok az emlék, jó és rossz,  
Bár nem volt köztünk sok gonosz.  
Akár boldog, akár nem,  
Közös az összes emlékem.  
 
Csak nem múlik ez a gombóc,  
Mely torkomat kínozza,  
Mégis jön a könny, mint folyó,  
Kis csapatunk mítosza.  
 
Ölelésed megnyugtat,  
Régi jó barátom,  
Nincsen nálad jobb barát,  
Kerek e világon.  
 
Hiányozni fogtok mind,  
S elmúlt napjaink,  
Leírni ezt a kínt,  
Akár házi feladataink….. 
 
A búcsú fáj,  
Tagadni kár,  
Indulunk már,  
Szelek szárnyán.  


