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Falu végén 
kurta kocsma 

 
Telepszegleten szeszelde 
csermely mellett elhelyezve, 
benne kedve tetszelegne, 
teszem fel, nem esteledne. 
 

Egek rendre estelednek, 
erek, berkek csendesednek. 
Dereglye sem megy keresztbe, 
hever e fekete csendbe. 
 

Szeszelde bezzeg nem csendes, 
zeng-peng benne zene rendes. 
Szesz ereje szerteterjed, 
embereknek kedve gerjed. 
 

Hej, menyecske, kedves lelkem, 
erjedt hegylevet kell nyelnem! 
Legyen hetven esztendeje, 
de meg heves szesz ereje! 
 

Zenemester, sebesebben! 
Kerekedett fene kedvem. 
Keresetem szerteverem, 
lelkemet meg eltemetem. 
 

Megjelennek rendelettel: 
csendesebben kedvetekkel! 
Telep feje heveredne, 
esetleg elszenderedne! 
 

Esmeg mennek, reteszt vernek: 
Legyenek csendesek kendtek! 
Szentek lelke legyen velek, 
kedves egyetlenem beteg. 
 

Feleletet egy meg nem tett, 
berekesztnek szesznyeletet. 
Zene menten befejezve, 
s szertemennek csendesedve. Edelényi Kozima 1.b 

Március 
Köszöntjük az olvasót! A március minden magyar szívnek 
kedves hónap, és nem csak 1848 miatt, hanem azért is, mert 
a természet időszámításában is új korszak kezdődik ilyenkor. 
A vörös vér felpezsdül bennünk, és ha néha még hó hull 
ránk ilyenkor, tudjuk a zöld győzedelmeskedni fog. A márci-
us maga a magyar lobogó: piros-fehér-zöld. Éljen a tavasz! 

szerkesztők 
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Felsős farsang 
Bár az idén nem jöttek el túl sokan a farsangi bálba, mégis nagyon 
jól sikerült. Aki akarta, jól érezte magát. A tombolasorsoláson sok 
visszatérő nyertes volt, de a fődíjat Erik nyerte. Ha valaki megéhe-
zett, akkor finom süteményeket lehetett vásárolni. A büfés is eljött, 
hogy chips-et és innivalót áruljon, és elrejtett bennük egy-egy aján-
dékot is pl.: síp, lámpa, kisautó. Nagyon jó volt a zene, sokat táncol-
tunk. A zenék között sok mix és remix volt. Én nagyon jól éreztem 
magamat, remélem jövőre is lesz farsangi bál. 

Kosztyán Zsuzsanna 6.b 

Alsós farsang 
Egy pénteki napon volt a negyedikesek farsangi bálja. 
Mikor odaértünk, már sok gyerek volt a kastélyban, akik 
szebbnél szebb jelmezbe bújtak. A legjobb jelmezeket a 
zsűri díjazta. A jelmezverseny után táncoltunk és játszot-
tunk. Volt büfé is, melyben nagyon finom süteményeket 
és innivalókat lehetett vásárolni. Ezután minden osztály 
egy-egy előadással szórakoztatta a közönséget. A mi osz-
tályunk egy cirkuszi előadást mutatott be, majd megkez-
dődött a tombolahúzás. Sok szép ajándékot lehetett nyer-
ni. Utána még sokat táncoltunk és érdekes játékokat ját-
szottunk. Hamar elrepült az idő és sajnos vége lett a bál-
nak. Remélem jövőre is ilyen jó és szórakoztató lesz. 

Soóky Dominika 4.b 

Február 18-án tartottuk meg 14. alkalommal az óvodai Szülők bálját a kastély pincéjében, 
184 résztvevővel. Csodálatosan feldíszített környezet várta a bálozókat. A színes függő-, il-
letve asztaldíszek, a szépen megterített asztalok igazi farsangi hangulatot varázsoltak. A fi-
nom ételekről és italokról a Dobos Pub Pizzéria gondoskodott, a kiváló zenéről pedig a Repe-
ta zenekar. A bált az Albatrosz tánccsoport hangulatos tánckavalkádja nyitotta meg, amely 
nagy sikert aratott és igazán jó hangulatot teremtett. Rengeteg volt a tombolatárgy, így sokan 
nyerhettek. Az izgalmat és a várakozást még a hosszúra nyúlt tombolasorsolás sem zavarta 
meg. Fergeteges hangulat kerekedett, és a szülők visszajelzése azt igazolja, hogy egy sikeres, 
jó hangulatú bálunk volt 2012-ben is. 
Február 24-én a gyerekek bálozhattak. A színes, ötletes jelmezekbe szívesen bújtak óvodása-
ink, akik egy hangulatos délelőttöt, sok élményt tudhatnak magukénak. Erről tanúskodnak a 
szép, színes képek és az általuk készített farsangi rajzok is. Fekete Antalné óvodapedagógus 

„Elmúlott a farsang, el, el, el, 
Kinek jó volt, kinek nem. 
Nekem jó volt, neked nem 
Én táncoltam, te meg nem.” 

Horváth Sára 2.b 
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Furulya fesztivál 
2012. február 22-én rendezték meg a XIX. Furulyafesztivált Győr-
ben, a gyönyörű Zsinagógában. A fesztiválon 12 együttes lépett fel, 
köztük a mi iskolánk csoportja is. Nagy élmény volt, amikor a hang-
verseny végén 150 furulyás együtt megszólaltatta a magyar népdalo-
kat. Nagyon izgultunk a fellépés előtt. Mozart Gyermekszimfóniájá-
ból adtunk elő részleteket. Az együttes tagjai: Farkas Boglárka 5.b, 
Dobi Julianna, Fáczán Zsófia, Stanka Renáta, Tímár Orsolya 4.a, 
Kiss Borbála, Polócz Patrícia 4.b, Ferenczy Fruzsina 3.a, Németh Vanda 3.b. Felkészítő tanárunk 
Czibikné Németh Márta néni, akivel több hónapon át készültünk. Citerán Varga Zoli bácsi kísért 
bennünket. Köszönjük Márta néni és Zoli bácsi munkáját. furulyaszakkörösök 

Ki mit tud? 

Az idei tehetségkutató versenyre nem jelentkeztek túl sokan, de ezek a bátor jelentkezők nagyon szó-
rakoztató műsort adtak elő. Hallhattunk énekes produkciót, humoros történeteket, és láthattunk mo-
dern táncokat. Volt, aki színvonalas talajgyakorlatot mutatott be szaltókkal fűszerezve. A végén még 
pankrációt is láttunk nyolcadikos fiúk előadásában. A zsűri nehéz helyzetben volt, mert nagyon kü-
lönböző műfajokat kellett összehasonlítani. 
Az első helyezést Németh Lóránd 5. osztályos tanuló szerezte meg. Második lett Léb Eszter, szintén 
ötödikes. Harmadik helyezést Osztronkovics Fanni 7. osztályos tanuló ért el. Számunkra az előadás 
jó hangulatban telt, nagyon tetszett a közönségnek. Jövőre jelentkezzünk többen! 

Horváth Réka Lívia 5.a 

Éjszaka a suliban 
 

A 6.b február végén egy péntek délutánt és éjszakát benn töltött az iskolában. De nem azért, hogy 
tanuljunk, hanem azért, hogy szórakozzunk. Az osztályfőnökünkkel, Süveges Jusztínia tanárnővel 
voltunk. Akadt, aki a számítógépteremben volt, de sokan a tornateremben fociztak. Estefelé rendel-
tünk pizzát, azután még fenn maradtunk, beszélgettünk, játszottunk másnap reggel öt óráig, majd las-
san mindenkit elnyomott az álom. Reggel hét órakor felkeltünk, és visszaraktuk a matracokat. Mikor 
ezzel végeztünk, visszarendeztük a termeket és hazamentünk. Jól éreztük magunkat. 

Kosztyán Zsuzsanna 6.b 
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Hamupipőke 
 

Voltam bálban, álruhában 
Másom sincs, csak egy fél 
cipőm. 
Két nővérrel és egy mosto-
hával 
Éldegéltem és midőn 
A trónörökös nőt keres 
Nem enged el pótanyám 
De mégis én lettem sikeres 
És most feszíthetek oldalán. 

Csak neked 
 

Bújj hozzám édes! 
Hozzád húz az élet. 
Nagyon szeretlek, 
Maradj velem kérlek! 
Messziről nézlek, 
Csak a szemedet keresve. 
 

A szívem a tiéd. 
Nem volt így senkivel még. 
Te vagy a mindenem, 
Én is a tiéd remélem. 
Könnyem lecsorog az arcomon, 
Ahogy elréved gyönyörű arcodon. 
 

Rád gondolok minden percben, 
Nem jár semmi más az eszemben. 
A hangod, az illatod, 
A bőröd puhasága, az arcod, 
Az érintésed, gyengédséged, 
És ahogy mindig azt mondod: szeretlek. 
 

Remélem boldog vagy velem. 
Csak vidám maradj örökre. 
Látni akarom édes mosolyod, 
A szívem egyre hevesebben dobog. 
Örökre benned fogok bízni, 
Nem akarok mást, csak téged szeretni. 
Jelige: „Viharban a csend” 

Tavasz 
 

Gólya száll fenn az égen, 
Tavasz ébred kinn a réten. 
A hideg tél múlik gyorsan, 
hóvirágok bújnak sorban. 
 

Csodálatos, szép kikelet 
Váltja fel a zord telet. 
Nézd a fecskék megérkeztek, 
örülnek a kikeletnek. 
 

Virágoznak a fák, ligetek, 
Zöldellnek a kiskertek. 
Induljunk a rétre, 
Ki a napsütésre! 
Jelige: „Tavasz” 

Úszóversenyeim 
Szeptemberben kezdtem el az edzéseket a Móra uszodában. Farkas 
János bácsi az edzőm. Minden nap suli után megyek az uszodába. 
Novemberben voltam először versenyen Sopronban, ami még nagyon 
idegen volt nekem. Ezután a Mórában vettem részt a Mikuláskupán, 
ahol gyors-, mell-, hát- és pillangóúszásban bronz, a gyorsváltóval 
pedig ezüstérmet nyertem. Ezek voltak első sikereim. Januárban 
Győrben a Magyar Vilmos uszodában rendeztek Alapfokú Úszó Baj-
nokságot, ahol 25m gyors- és mellúszásban indultam, és mindkét 
számban I. helyezett lettem. A jó eredményt követően neveztünk a 
Diákolimpiára. A megyei fordulót febr. 14-én rendezték Győrben, a 

Móra uszodában, ahol 50m mellúszásban indultam, és I. helyezést értem el. Ezzel bekerültem az or-
szágos döntőbe, ami Székesfehérváron volt. Ott a 18. helyet szereztem úgy, hogy 3 másodpercet javí-
tottam az eddigi legjobb időmön. Nagyon szeretek úszni és versenyezni, remélem, még sokszor állha-
tok dobogóra. Nagy Marcell 4.b 

Hóboltot építettünk 
Egy szép téli napon sok hó esett. A gyerekek nagyon örültek a szép hótakarónak. Nem kellett sok idő, 
eszünkbe jutott, hogy hóboltot kellene nyitni. Neki is láttunk az építkezésnek. Én hordtam a havat, a 
fiúk pedig építették a várat. A hó egy picit koszos volt, de azt el is tüntettük. Fogtunk egy kis friss 
havat és rásimogattuk a göcsörtös részekre. A tetejére egy szép hódíszt tettünk. Mikor készen voltunk, 
megmondtuk a többieknek, hogy lehet vásárolni egy jeges hógolyót, ha adnak érte havat. Azonban 
megszólalt a csengő, sorakoznunk kellett. Így lett vége a játéknak. Sas Melinda 4.b 



 

5 

CSENGETÉS 

Sítáborban voltunk 
Idén is eljutottunk egy gyönyörű helyre Ausztriába, Präbichlbe, amely 
Graztól északra, nem túl messze fekszik . Sajnos az időjárás megtréfált 
minket, mert két napig lavinaveszély miatt nem indultak a felvonók, de 
mi ennek ellenére kimentünk a pályára csúszkálni. Szerencsére a szállá-
sunk közel volt, így néhány perc alatt vissza lehetett menni, ha valaki 
fázott vagy már nem volt kedve síelni. A bátrabbak snowboard deszká-
ra pattantak, és azzal zúgtak le a lejtőn. A szállás gyönyörű volt, és a 
szobák is tetszettek mindenkinek. Kint két méteres hófal volt, és lehe-
tett barlangot építeni. Mi is ezt tettük. Esténként rengeteget játszottunk, 
hülyéskedtünk. Volt csocsó asztal, mini pingpong és sokféle kártya is. 
A konyhás fiúk nagyon rendesek voltak és nagyon jól főztek. Mindenki 
jól érezte magát. Jövőre ismét indulunk! 
Köszönjük a táborozást és az oktatást Kocsis 
Zsuzsa néninek..:) Lázár Lili 6.a 

Korcsolyáztunk 
Végre elérkezett március 2-a, a korcsolyá-
zás napja! Az alsós kisdiákok igen izgatot-
tan készülődtek a győri Műjégpályára. A 
gyerekek többsége már jól tudott korizni, 
ők élvezettel és gyakorlottan siklottak a 
jégen. Néhányan viszont most tették meg 
az első „lépéseket”, kicsit félve, kicsit bot-
ladozva. Öröm volt nézni az önfeledten 
korcsolyázókat! 

Hóvárat építettünk 
A februárral beköszöntött az igazi kemény tél hóval és faggyal. Szeretem a havat, ezért egyik pénte-
ken nagy jókedvvel indultam az iskolába. Nagyon vártam már, hogy vége legyen az óráknak, mikor 
megszólalt a csengő. Hurrá! Mehettünk ki játszani az udvarra! A barátokkal kitaláltuk, hogy építünk 
egy hatalmas hóvárat. Először persze megbeszéltük, hol legyen az erőd. Mindenki elment golyót gör-
getni. Nagy nehezen odatoltuk a hókupacot az udvar sarkába. Elkezdtük építeni. Mindenkinek meg-
volt a maga feladata. Mikor a fal elkészült, jöhetett a tető. Volt egy kis segítségünk is, ugyanis ott 
volt a mászóka, ami segített megtámasztani. Bár néha beomlott, de végül sikerült megoldani. A nagy 
munka után elkészült végre a vár. Mindenkinek nagyon tetszett. Bent még melegebb volt, mint kint. 
Még a tanárok is odajöttek megcsodálni és lefényképezni alkotásunkat. Kíváncsiak voltunk, vajon 
meddig marad meg a vár, de az idő nem kegyelmezett, és a téllel együtt a vár is a múlté lett. 

Buruzs Barnabás 4.b 

Korcsolyázás 
Egy februári délutánon korcsolyázni ment a 7.b. Az 
osztályban ezt a téli sportot nem mindenki kedveli, 
ezért csak öten indultunk el osztályfőnökünkkel, 
Csaba bácsival. A lányokat Erika, Kriszti és Dóri, a 
fiúkat Bence és én képviseltük. Szerencsés napot 
választottunk, mert nem voltak sokan a pályán, így 
szinte az egészet mi uraltuk. Első esésemen a Bence 
nagyot nevetett, de jókedvét a saját esése szakította 
félbe. A kétórás szórakozás gyorsan eltelt, indulás 
előtt a büfében még ettünk egy gofrit és ittunk egy 
üdítőt. Jól sikerült a délután, nagyon jól éreztük 
magunkat. Köszönjük Lappints tanár úrnak, hogy 
lehetővé tette ezt, és elkísért bennünket! 

Korsós Martin 7.b 
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Nagy Balázs a Bezerédj-kastélyban 

A mai rohanó világban szükség van egy kis ki-
kapcsolódásra, ezért új rendezvénysorozatot indí-
tottunk. Népszerű művészek várják a közönséget, 
lehetőség nyílik a velük való közvetlen találko-
zásra. Első alkalommal Nagy Balázs - a győri 
színház egyik népszerű művésze- volt a vendég. 
Kedvenc dalaiból hallhattunk válogatást, majd 
beszélgetésre került sor. Másfél évtizede láthatjuk 
a győri színház színpadán, ezalatt eljátszhatta 
szinte minden Győrben bemutatott zenés darab 
főszerepét. Nemrég Győr Művészetéért díjat ka-
pott. 
-Kiskorod óta erre a pályára készültél? -Budapest-
en nőttem fel. Operaénekes keresztapám szerepeit 
látva szerettem bele a színházba. Műszaki szakkö-
zépiskolában érettségiztem, majd felvételiztem a 
színművészetire, de nem vettek fel. Jelentkeztem 
Gór Nagy Mária színitanodájába, amit sikeresen 
elvégeztem. Akkor hallottam, hogy a győri szín-
ház karakterszínészt keres. 
-Miért éppen Győrt választottad? -Felajánlották a 
Grease főszerepét, aminek nagyon örültem. 
Korcsmáros György igazgató létrehozott egy fia-
tal csapatot, azzal a szándékkal, hogy becsalogas-
sa a fiatalokat az előadásokra. 
-Ahogy teltek az évek, a közönség kedvence let-
tél. Hogyan érzed magad itt? -Amikor idekerül-
tem, azt mondták, úgy beleszeretek a városba, 
hogy nem fogok innen elmenni. Így is lett! Na-
gyon jól érzem magam itt. Budapesten mindig azt 
mondják, hogy győri vagyok.  Ezer szállal kötő-
döm ide. Szívesen letelepednék itt! 
-Hogyan telnek egy színész napjai? -Attól függ, 
próbanap van-e. Ha nincs, akkor 9-10 óráig al-
szom, mert előadás után annyira föl vagyok pö-
rögve, hogy nem tudok rögtön elaludni. Későn 
fekszem le. Nekem az előadás alatt kell a legjobb 
formámat hoznom. 
-Milyen darabokban játszol jelenleg? - Győrben a 
Vörös Pimpernelben, a Csárdáskirálynőben ját-
szom, a Madách Színházban pedig négy darab-
ban. Olyan szerepeket kaptam eddig, amelyről 
nem is álmodtam. Remélem, hogy a jövőben is 
megtalálnak azok a szerepek, amelyekre alkalmas 
vagyok. 
-Mennyire tartod fontosnak a közönség reakcióit? 
-A közönség reakciója a legfontosabb a világon a 
színészek számára. Ha a közönség jó, akkor mi is 
jobban játszunk. Ha nem, az szörnyű érzés. 
-Melyik volt eddigi legkedvesebb szereped? -
Legkedvesebb szerepem nincs, nem tudnék vá-
lasztani. Szerepálmot sem kergetek, mert egyszer 
szerettem volna eljátszani egy szerepet, de nem én 

kaptam meg, és az nagyon 
rossz érzés volt. 
-Volt olyan, hogy egy szere-
pet visszautasítottál? -
Természetesen főszerepet 
nem utasít vissza az ember. 
Imádom a musicalszerepe-
ket, de nem köteleztem el 
magamat csak ennek a mű-
fajnak. 
-Van-e példaképed? -Mestereim Bede Fazekas 
Csaba, Balla Ica, Tóth Tahi Máté, de nagyon sok 
embertől tanultam. 
-Mennyire ért váratlanul, hogy az idén Neked ítél-
ték a „Győr Művészetéért” díjat? -Váratlanul ért, 
de nagyon büszke vagyok rá. Már 15 éve játszom 
itt a városban. Úgy hiszem, nem véletlenül kerül-
tem ide, nekem itt feladatom van. 
-Mit tartasz életed legnagyobb ajándékának? -
Természetesen a kisfiamat. 
-Rendszeresen részt veszel az augusztusi Barokk 
esküvőn, amely nagyon látványos eseménye 
Győrnek. Mit jelent ez számodra? -Már 13 éve 
minden évben részt veszek a Barokk esküvőn. 
Nagyon szeretem és ajánlom mindenkinek, jó 
program. 
-Mivel töltöd a szabadidőd? -Sokat olvasok és 
sportolok. Igyekszem minél több időt tölteni a 
kisfiammal. 
-Kikből áll a baráti társaságod? -Rengeteg have-
rom van, de kevés barátom. 
-Milyen gyerek voltál?  -Nagyon eleven gyerek 
voltam. 
-Mi volt a kedvenc tantárgyad? -A történelem. 
-Milyen zenét hallgatsz szívesen? -
Gyerekkoromban az EDDA volt a kedvencem, 
ma a Magna cum laude. Mindenevő vagyok a 
zenében, minden jó zenét szeretek. 
-Mit üzensz a petőfis gyerekeknek? -Minél többet 
sportoljanak és ne dohányozzanak! Nekem 10 év 
szenvedésbe került, mire sikerült leszoknom. 
Nagy Balázs már sokszor elvarázsolta a közönsé-
get a színpadon, most elérhető közelségbe került. 
Kiderült, hogy nemcsak tehetséges színész, ha-
nem jó humora van, és mindig mosolyog. A mű-
sor zárásaként az Albatrosz együttes fiatal tánco-
sai színesítették a műsort. Mindenki nagyon jól 
érezte magát. A Bezerédj Teadélután következő 
programjára április 12-én, 18 órakor kerül sor, 
amikor Bede Fazekas Csaba színművész lesz a 
vendég! Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Takács Barbara, Kozalk Nikolett, Sulyok Attiláné 
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Áprilisban lesz a világtörténelem leghíresebb 
óceánjárója, a Titanic tragédiájának századik 
évfordulója. A Titanic volt akkor a legnagyobb 
utasszállító gőzhajó a világon. A hajó legna-
gyobb szélessége 28 méter, hosszúsága 269 mé-
ter volt, annyi, mintha nyolc 10 emeletes panel-
házat tennénk egymásra. Magassága a gerinctől 
a kémények tetejéig 56 m volt, ami egy 18 eme-
letes háznak felel meg. A burkolatát alkotó acél-
lapokat 3 millió szegeccsel rögzítették. A hajón 
úszómedence, törökfürdő, tornaterem és lift is 
volt. Kommunikációját két darab Marconi rádió 
látta el. A hajón eredetileg 64 mentőcsónak lett 
volna, de úgy gondolták, hogy elsüllyeszthetet-
len, ezért csak húszat helyeztek el. Smith kapi-
tányt bízták meg a hajó irányításával. 1912. ápri-
lis 10-én délben indult el a Titanic első és egy-
ben utolsó útjára Southampton kikötőjéből New 
York felé 2207 utassal. 
A kapitányt többször figyelmeztették, hogy a 
tervezett útvonalon jéghegyeket figyeltek meg, 
de nem törődtek vele. A Titanic a legnagyobb és 
a legelegánsabb új hajó volt. Mivel a sebessége 
elmaradt a Mauretania-Lusitania párosétól, ezért 
ahhoz, hogy 1912. április 16-án, délután 5 óráig 
megérkezzen New Yorkba, a legrövidebb úton 
kellett hajóznia. Emiatt nem kerülte meg a jég-
veszélyes területet. Április 14-én 23:40-kor a 
megfigyelők jéghegyet pillantottak meg a sötét-
ben. Azonnal balra kormányozták a hatalmas 
óceánjárót, de már nem sikerült elkerülni az üt-
közést, és a jéghegy hosszan felvágta a Titanic 
oldalát. A tisztek tudták, hogy a hajó el fog süly-
lyedni. A fedélzeten lévők csak enyhe rázkódást 
éreztek. A kapitány utasítására S.O.S. jeleket 
küldtek, valamint megkezdték a nők és a gyere-
kek mentőcsónakba helyezését és a mentőmellé-
nyek kiosztását. Először csak a nők és a gyerme-
kek szállhattak be a csónakokba, később már a 
férfiak is. A mentőcsónakokban az utasok felé-

nek jutott volna hely. Ennek ellenére a csónakok 
nagy részét félig üresen engedték le. A hajón 
eluralkodott a pánik, kevés volt a csónak a ren-
geteg embernek. Közben a hajóról fellőtték a 
rakétákat. A hajó fedélzeteit folyamatosan elön-
tötte a víz, egyre gyorsabban süllyedt. Hamaro-
san a Titanic teste negyvenöt fokos szögben me-
redt az ég felé. Az elektromos világítás kialudt. 
A Carpathia nevű gőzös fogta az S.O.S. jeleket, 
és a Titanic felé indult, ám túl messze volt az 
azonnali segítségnyújtáshoz. Április 15-én 2 óra 
20-kor a Titanic elsüllyedt. A mentőcsónakok-
ban lévő embereket 75 perc múlva felvette a 
Carpathia. Április 15-én az újságok azt állították, 
hogy a Titanicot baleset érte. Az emberek azt 
rebesgették, hogy a hajó jéghegynek ütközött. 
Néhány óra múlva a hajótársaság elnöke elis-
merte, hogy valóban elsüllyedt a Titanic, és ren-
geteg áldozatot követelt. Kb. 1500 ember veszett 
oda. Összesen 705-en élték túl a katasztrófát, ez 
a hajón utazóknak az egyharmada. A hajó meg-
találását Robert Ballard jelentette be 1985-ben. 

A roncs két nagyobb darabban, 3821 méter mé-
lyen fekszik az Atlanti-óceán mélyén. A megta-
lálást követően a kincsvadászok többször foszto-
gatták a luxushajó maradványait. Próbálták el-
lopni a megmaradt értékeket. A hajó pusztul és 
40-100 év múlva eltűnik. A megőrzésére az 
egyetlen lehetőség, hogy amit lehet, kimentse-
nek a hajóról és konzerválják. Sajnos a hajó tel-
jes kiemelése lehetetlen, mivel süllyedéskor ket-
tétört. 1997-ben filmre vitték a hajó pusztulását 
egy romantikus történetbe ágyazva. A film 11 
Oscar-díjat nyert el. 

Vinkler Viktória 5.a 

100 éve süllyedt el a Titanic 

Nyakkendősek a nyulak 
Ők ám a nagy urak 
Zöldbe kékbe rózsaszínbe, 
Hegyi völgyek rengetegébe. 
 
Játszadoznak, pajkoskodnak 
Egymás előtt vagánykodnak 
Itt van a kis vagány nyuszi, 
Kinek a neve a Nagy Gyuszi. 

A Nyakkendős nyulak 

Megláttak egy virágot 
Hát ilyet még ki látott? 
Gyuszi nyuszi felvette, 
Kalapjára tűzette. 

Farkas Dorka 1.c 
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Ki volt Apor Vilmos? 120 éve született… 

Nem árt, ha tudjátok, ki volt Apor Vilmos, főleg az, aki az Apor Iskolába ké-
szül továbbtanulni, mert ezt is kérdezték a felvételi elbeszélgetésen. 
Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesvárott székely főnemesi csa-
ládban. Apját korán elveszítette, anyja egyedül nevelte hat testvérével együtt. 
Gimnáziumi tanulmányait a kalocsai Jezsuita kollégiumban végezte, teológiát 
az innsbrucki egyetemen tanult. A háború alatt katonalelkész volt egy kórház-
vonaton. Gyulára került plébánosnak 1918-tól 1941-ig, püspöki kinevezéséig. 
Mindig nagy érzékenységet tanúsított a szegények iránt. Egyszer saját cipőjét 

adta oda egy rászorulónak. 
Püspöki székét 1941-ben foglalta el. Működésére rányomta bélyegét a háború réme. Népfőiskolát 
alapított a falusi ifjúság számára. A szegények ügyét itt is szívügyének tekintette. Nevét mégis fő-
ként az igazságtalanul üldözöttek védelmében végzett tevékenységével örökítette meg. Saját bizton-
ságát is kockáztatta az erőszakos törekvésekkel szemben, mindent elkövetett az üldözöttekért. Ami-
kor a háború elérte Győrt, mindenkit befogadott. Sok százan találtak menedéket a Püspökvárban. 
Kijelentette: "Egyszer úgyis meg kell halni, inkább ilyenkor adja oda az ember az életét". Ez be is 
következett akkor, amikor orosz katonák a pincében tartózkodó asszonyok és lányok közül százat el 
akartak vinni, ő pedig ezt nem engedte, ellenállt. A katona előbb a mennyezetbe lőtt, ahol a négy 
golyó helye most is látható. Majd rálőtt a püspökre. Egy lövés a fején, egy a kezén és egy a gyom-
rán érte. A katonák elmenekültek. Kórházba szállították az ostromlott városon keresztül, ahol petró-
leumlámpa fényénél műtötték meg. Halálát érezve közeledni, imádkozott papjaiért, híveiért, a ma-
gyar hazáért és azokért, akik meglőtték. Majd 1945. április 2-án meghalt. Apor Vilmos boldoggá 
avatási eljárása 1946-ban indult meg. II. János Pál pápa győri látogatása alkalmával a vértanú püs-
pök sírjánál imádkozott. A boldoggá avatásra 1997. november 9-én került sor a római Szent Péter 
téren, ahol több ezer magyar zarándok is részt vett a szertartáson. Kovács Judit 8.b 

Kiosztották az Oscar-díjakat 
Az Oscar-díj (hivatalos angol nevén Academy Award) az Egyesült Államok legrangosabb filmmű-
vészeti díja, amelyet a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia 1929 óta ad ki látványos gála ke-
retében minden év februárjában. A számos kategória jelöltjei az előző évben bemutatott filmek alko-
tói közül kerülnek ki. Az Akadémia állítja fel a jelöltek listáját, a technikai kategóriákban három, a 
többi kategóriában öt jelöltet választanak, kivétel a Legjobb film kategória, melyben 2010-től 10 je-
löltet választanak ki. A jelöltekre az akadémia tagjai szavazhatnak. Az eredményeket rendkívüli titok-
tartás mellett összesítik és őrzik a díjátadás pillanatáig. A díjátadás estéjén a meghívott vendégek zene 
és ováció kíséretében bevonulnak a vörös szőnyegen a Kodak Színházba. Az estélyen a sztárok híres 
divattervezők pompás ruhakölteményeit öltik magukra. Az eseményt több száz televíziós csatorna 
sugározza az egész világon. Az első díjkiosztón még senki sem tudta a szobor nevét. Oscar végső el-
fogadott alakját George Stanley öntötte agyagba, azután bronzba, és takarta be 24 karátos arannyal. A 
szobor tömege 3,85 kg, magassága 34 cm. A nagydíjakat élő televíziós adásban osztják ki februárban, 
6 héttel a jelölések bejelentése után. Idén február 27-én, magyar idő szerint a hajnali órákban adták át 
a díjakat. A szakértők várakozásainak megfelelően az Oscar átadás legnagyobb nyertese a The Artist 
(magyarul: A némafilmes) című alkotás lett, amely öt díjat vihetett haza. A fontosabb kategóriák 
győztesei a következők voltak: 
Legjobb film: The Artist (A némafilmes) 
Legjobb rendezés: The Artist (A némafilmes) 
Legjobb női főszereplő: Meryl Streep (A Vaslady c. film) – ez a szí-
nésznő 3. Oscarja! 
Legjobb férfi főszereplő: Jean Dujardin (The Artist) 
Legjobb női mellékszereplő: Octavia Spencer (A segítség) 
Legjobb férfi mellékszereplő: Christopher Plummer (A kezdők c. filmben nyújtott alakításáért). 

Wurm Fruzsina 7.a 
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Cziráki Lajos 
megyei komplex képzőművészeti tanul-

mányi verseny 
díjnyertes munkái a Bezerédj-kastélyban 
A Megyei Pedagógiai Intézet minden tanévben meghir-
deti a rajz és vizuális kultúra tantárgy egyéni megyei 
szintű tanulmányi versenyét, melyet Lázárné Verebes 
Ilona megyei szaktanácsadó szervez. A verseny Cziráki 
Lajos festőművész és tanár nevét 2007-ben vette fel. A 
rendezvényre a megye egész területéről érkeztek diákok 
7 éves kortól a középiskola utolsó évfolyamáig. Szaktanáraik, szüleik is elkísérték őket. Ebben a 
tanévben az alsó tagozatos diákok illusztráció készítésével versenyeztek. A 11-12 éves korosztály a 
„Madarak világa” témát dolgozta fel. A 13-14 évesek feladata: „Legkedvesebb tárgyam”. A felső 
tagozatosok választhatták egy művészettörténeti korszak bemutatását is. A  középiskolás korosztály 
két témát dolgozhatott fel, „A fogalomábrázolás” valamint a „A magyar nép kultúrája régen és ma” 

címmel. A zsűri -Borbély Károly főiskolai do-
cens és Szunyogh Ferenc grafikusművész- érté-
kelte a beérkezett műveket. A díjnyertes alkotá-
sokból kiállítás nyílt, melyen közreműködött 
Fehér Szabina és Kovács Ramóna. A kiállítás 
március 23-ig tekinthető meg a kastély nyitva-
tartási idejében. Intézményünk diákjai eredmé-
nyesen szerepeltek a versenyen. 

 

Az Országos Számítástechnika verseny 

Az idei versenyen az alsó tagozatosok sajnos nem 
tudtak indulni, mert színházba mentek a verseny ide-
je alatt. Az iskolai verseny után az 5-6. osztályosok 

kategóriájában Suller Zoltán, Szabó Alexandra, Horváth Dániel, Nagy Bence és Czeizer Adolf dolgo-
zatát is tovább küldhettük, de őket sajnos nem hívták be a regionális fordulóba. 
A nagyon sok és nehéz feladat ellenére versenyzőink ügyesek voltak, Juhász Márton (83), Zavada 
Ármin (57), Szabó Veronika (42), Kosztyán Zsuzsanna (40) és Fehér Ádám (40) dolgozatát to-
vább küldték az országos fordulóra. Izgatottan várjuk, hogy kik kapnak meghívást a döntőbe. 
Felkészítő tanárok: Takács Andrásné, Macherné Bedőcs Rita 

3. Pohárnok Alíz 1.osztály,  
felkészítő tanár: Pappné Herold Rozália 
2. Nagy Júlia Emese 2. osztály, 
felkészítő tanár: Kovácsné Gelencsér Magdolna 
3. Szukop János 2. osztály, 
felkészítő tanár: Varga Zoltánné 
1. Tibold Csenge 3. osztály, 
1. Horváth Kata 5.osztály, 
1. Szabó Alexandra 6.osztály, 
1. Szabó Veronika 6.osztály, 
4. Edelényi Flóra 6.osztály, 
1. Kincses Dóra 8.osztály, 
felkészítő tanáruk: Lázárné Verebes Ilona 
3. Rostás Klaudia 6.osztály, 
felkészítő tanár: Lappints Csaba 

Dicsérő oklevélben részesültek: Szabó Anna, Léb Esz-
ter, Vinkler Viktória, Kálmán Orsolya, Kosztyán Zsu-
zsanna, Pusztai Fanni, Osztronkovics Fanni, Finta Bog-
lárka, Szabó Patrícia. 

Marót Rezső matematika verseny 
A megyei döntőbe jutottak: 
Oross Balázs 5. osztályos—tanára: Takács 
Andrásné, 
Szabó Veronika, Szabó Alexandra, Zavada 
Ármin 6. osztályos tanulók–tanáruk: Jakab 
Lászlóné 

Versenyeredmények 

iskolai 
helyezés 

regionális 
helyezés   

1. 6. Zavada Ármin Zsolt 6. 
3. 17. Szabó Veronika 6. 
5. 19. Kosztyán Zsuzsanna 6. 
2. 20. Fehér Ádám 6. 
4. 26. Sebestyén Kristóf 5. 
6. 27. Oross Balázs 5. 

1. 2. Juhász Márton 8. 

Az „Ezüst toll” városi anyanyelvi verseny 
Győri Katalin 8.b I. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Süveges Jusztínia. 
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Játékajánló: Minecraft 
Ha valakit kérdezek arról, mi a csuda az a Minecraft, az ismerőseim 95%-a tudja a választ. A 
Minecraft az egyik legnépszerűbb játék az interneten. Jöjjenek először a számok:  
Eddig 22 millió ember regisztrálta magát a játék honlapján (www.minecraft.net)! 5,3 millióan vásá-
rolták meg eddig. Miért is szeretik ennyire az emberek a Minecraftot? Nem könnyű kérdés. Biztos 
nem a szépségéért! Külső szemlélőnek csak értelmetlen kockarakosgatásnak tűnik a játék, olyan grafi-
kával, ami még 10 éve is csúnyának számított volna. Képzelj el egy legóból épített világot, ahol te 
vagy az egyik figura! Ugyanakkor a játék megunhatatlan, a lehetőségek száma szinte végtelen, mivel 
a rendelkezésünkre álló „terület” kiterítve a föld háromszorosát tenné ki, és annyi bizonytalansági 
tényezőt és váratlan helyzetet építettek a játék menetébe, hogy az teljesen kiszámíthatatlan. A kezdő 
játékos egy véletlen generálta területet kap indulásként, ahol a nyersanyagok (fa, kő, gyémánt) segít-
ségével kell kiépíteni saját kis világunkat, miközben a külvilág veszélyeinek vagyunk kitéve.  
Éjszakánként zombik, pókok, creeperek (zöld szörnyek, amiknek ha a közelébe érsz, felrobban), ne-
hezebb szinteken pedig Endermanok vadásznak ránk. Utóbbiak két méter magas fekete szörnyek, me-
lyek olyanok, mint az utcasarki vagány: ha ránézel, megtámad. Célszerű ezért az első 2-3 éjszaka idő-
tartamára, amíg nem készül el a házunk és nem teszünk szert némi rutinra, peaceful (békés) szintre 
kapcsolni. A Survival (Túlélő) módban, keményen meg kell küzdeni a nyersanyagokért "élő" lények-
kel és az elemekkel egyaránt. Itt egy szál semmiben… pardon kezeslábasban kezded a játékot, kivá-
god az első fát, abból csákányt csinálsz, amivel követ bányászol, és így tovább egészen a gyémántig, 
amivel obszidiánt lehet bányászni. Ha valaki csak építkezni akar, de nyersanyagokkal nem akar bíbe-
lődni, és nem szeretne felrobbanni sem öngyilkos merénylőktől, annak a creative (kreatív) mód való. 
Itt végtelen nyersanyaggal élhetjük ki alkotói hajlamainkat. Lebegő szigetektől mechanikus gépeken 
át minden megvalósítható. Talán a legnagyobb újdonság, hogy a képzelet szab csupán határt a 
Minecraftban létrehozott dolgoknak, szerkeszthetsz állatokat, élelmiszert, íjat, kardot, fapadot. Sok 
játékos összefogva (multiplayer üzemmódban) még különösebb világokat építhet fel, voltak akik pl a 
Gyűrűk ura című könyv Vasudvard nevű városát építették meg.  Ezek megépítéséhez már rengeteg 
különféle „mod” és „texture pack” (textúra csomag) kell, melyek miatt a számítógépünk jobban le-
fagy, mint a Bajkál-tó egy téli éjszakán, és hatalmas gépigény-növekedést eredményez. A Minecraft 
ár-érték arányban az egyik legjobb játék a világon, ára nagyon megér egy gyakorlatilag végtelen já-
tékidejű és kiismerhetetlen programot.  Magyar Adrián 7.a 

Ágacska 
 

A 3. osztályosok a közelmúltban megtekintet-
ték a Győri Nemzeti Színházban Csukás Ist-
ván: Ágacska című zenés mesejátékát. Ez a 
csodálatos mesedarab felejthetetlen élményt 
szerzett a nézőknek.  Az előadást kedves báj 
és humor jellemezte. Az író örökérvényű em-
beri kérdéseket vet fel, és egyben válaszokat 
is felmutat, gyermekeknek és felnőtteknek is 
élvezetes módon. „Ki vagyok? Kivé lehetek? 
Mi az igazán fontos az életben?”  Szórakozta-
tó módon szól még a barátságról, szeretetről, 
összetartozásról, felelősségvállalásról. Na-
gyon jó volt az is, hogy együtt játszhattunk az 
alkotókkal. Sok-sok kacagással, nagy tapssal 
jutalmaztuk a színészek játékát. Mindenkinek 
jó szívvel és szeretettel ajánljuk az előadást. 

Marika néni és a harmadikosok  

Holle anyó 
 

Március 7-én elmentünk színházba, ahol a Holle 
anyót néztük meg. Odaérve nagyon izgatottak 
voltunk, mikor kezdődik már az előadás. Végre 
elhúzták a függönyt, és megjelentek a szereplők. 
A történet egy mostoha és egy édes lányról szólt. 
A mostohalányt anyukája szolgálónak tekintette, 
és úgy is bánt vele. Egyszer a kútba esett egy 
spulni cérna, és mostohájától való félelmében a 
lány utána ugrott. Amikor magához tért, már Hol-
le anyónál találta magát, akinél dolgozni kezdett. 
Jutalma arany volt. Mikor hazatérve irigy testvére 
követni akarta példáját, és Holle anyóhoz ment 
szolgálatra, lustaságáért szurokesőt kapott. Így 
mint minden mesében a jó elnyerte méltó jutal-
mát, a rossz pedig büntetését. Nagyon élveztük az 
előadást, kár, hogy olyan hamar vége lett és haza 
kellett mennünk. Finta Dominika 4.b 



 

11 

CSENGETÉS 

Háború az internetért 
 

Hónapok óta valóságos háború dúl az interneten, mivel az amerikai kor-
mány támadást indított az illegális szoftverletöltést segítő oldalak és fájl-
megosztók ellen. Legismertebb talán a Piratebay, illetve a Megupload veze-
tői ellen megindított büntetőperek. Az illegális szoftverek elleni harc két 
mozaikszóban lelte meg fegyvereit, melyek az ACTA és a SOPA. 

Az ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) egy kereskedelmi megállapodás, amelyet az an-
golszász világ, Japán és az Európai Unió (Magyarország is) aláírt, és amely a hamisítás ellen szól. A 
SOPA az angol Stop Online Piracy Act rövidített formája, ez annyit jelent: törvényjavaslat az online 
kalózkodás megállítására. Elsődleges célja az, hogy gátat vessen az olyan szerzői jogokat sértő tevé-
kenységeknek, mint például a zenék, videók, játékok kalózmásolatainak terjesztése, de akár részletei-
nek közlése is. A javaslat szerint akár 5 éves börtönnel is sújthatóak lennének a bűnösök. Ebből ere-
dően pedig értelmüket veszítenék - alighanem meg is szűnnének - az olyan oldalak, mint a YouTube 
vagy a Wikipedia. Furcsa világ lesz, ha ezt sikerül keresztülvinni, gondoljunk csak bele, milyen len-
ne a Facebook megosztott videók, fotók, zenék nélkül… Ha pedig valamely felhasználó a törvény 
ellenére megosztana egy illegális bejátszást a FB-on, akkor akár meg is szüntethetik az egész közös-
ségi hálózatot! 
Ami azt illeti, nem az elvvel van a gond, hiszen a kalózkodás egy súlycsoportban áll a lopással - azaz 
bűncselekmény. Ám ahogy azt már tapasztalhattuk, a dolog nem ilyen egyszerű. Egy születésnapról 
készült otthoni felvétel, amelyen a háttérben eléneklik a Happy Birthday-t, szintén jogsértőnek szá-
mítana, mivel ez a sláger a Warner MG tulajdona. Nem véletlen, hogy egyre több nagy cég is a tilta-
kozók közé áll, mert a következmények beláthatatlanok. Legutóbb a Wikipédia és sok nagy nézettsé-
gű oldal tartott egynapos tiltakozó akciót, melynek keretében elsötétítve „Stop Sopa!” jelszóval üzen-
tek a felhasználóknak, hogy támogassák szabadságharcukat. 
Más eszközökkel is dúl a harc, egy magát Anonymusnak nevezett hackercsoport a Megaupload bezá-
rására válaszul amerikai kormányhivatalok honlapjait támadta és törte fel (többek között az FBI-ét!), 
vagy tette működésképtelenné. Ugyanakkor humoros egy kissé történelmi oldalról nézve a dolgokat, 
hiszen nem rémlik, hogy tanultunk volna olyat, hogy Gutenberg jogdíjat fizetett volna a kínaiaknak a 
nyomtatás ellopásáért, vagy mondjuk az európai civilizáció a papírért, a puskaporért, a selyemért és a 
porcelánért… A jog bizony olyan labirintus, amely tele van Minotauruszokkal, és sehol egy fonal, 
amely a kijárathoz vezetne. Magyar Adrián 7.a 

Melyik a jó orvosság? 
- A mínusz öt, mert az egyből hat. 
Melyik a legjobb orvosság? 
- A tizenkettő, mert az duplán hat. 
Melyik a rossz orvosság? 
- Az öt, mert az nem hat. 
Melyik a legrosszabb orvosság? 
- A kilenc, mert az fordítva hat. 
 
Két diák beszélget a felvételi vizsga előtt. 
- Nekem biztosan nem fog sikerülni! 
- Na ne viccelj! Miért nem? 
- Nem értem a negatív számokat. Mit jelent az, hogy 
mínusz 2? 
- Ez egyszerű. Figyelj, elmagyarázom! Öt ember uta-

zik egy autóbuszon. A megállóban leszállnak heten, 
így kettőnek fel kell szállni, hogy ne legyen senki a 
buszon! 
 
Dolgozatjavítás közben az egyik tanár odafordult kol-
légájához: 
- Ebben a dolgozatban a tanuló helyesen válaszolt az 
egyik kérdésre, de áthúzta a választ. Mit tegyek? 
Írj rá tíz pontot, aztán húzd át! – válaszolja a kollégája. 
 
- Két kisegér szorong egy esernyő alatt. Az egyiknek 
kilóg a füle, a másiknak a farkincája. Melyikük ázik 
meg jobban? 
- Egyik sem ázik meg. Ki mondta, hogy esik az eső? 

Matematika és ének 
Számtanból a gyerek egyest hoz, ezért kikap az apjától. Másnap énekből 5-öst hoz, megint kikap. 
- Miért vered? – kérdezi a felesége. 
- Azért, mert az egyes után még van kedve énekelni! – hangzik a válasz. 

A matematika humora 
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CSENGETÉS 

CSENGETÉS, 
a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak lapja. 

Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával. 
Szerkesztők: Horváth Gábor, Sulyok Attiláné Tördelő szerkesztő: Mné Bedőcs Rita 

Nyomtatás: Palatia Nyomda. 

−Miért nevelik a facsemetéket faiskolában? 

- Hogy ne legyenek tuskók... 
 

- Hogy mondjuk más szóval azt, hogy festékkata-
lógus? 

- Mázlista 
 

- Miért keverik Oroszországban bal felé, az USA-

ban pedig jobb felé a kávét? 

- Hogy elolvadjon benne a cukor… 

- Hogy bosszankodnak az Opelnél? 

- Astramindenit! 
 

Idős néni bemegy a boltba, de az eladó éppen 
másra figyel. Mire a hölgy: 

- Elnézést kérek! 

- Nem árulunk! 
 

- Milyen az abszolút nyugodt cipzár? 

- Sehogy sem lehet felhúzni... 

Viccek 

Magyar Adrián  

Szabó Veronika 6.a 

Osztronkovics Fanni  


