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Búcsúzik az igazgató néni 
Kompetenciamérés 2011. 

Rómeó és Júlia az Operettszín-
házban 

Kirándulások (Göbös-major, Bu-
dapest, Tényő) 
Játékdélután 

Film- és könyvajánló 
Vad Magyarország 

Versenyeredmények 
Nyári programajánló 

8. osztályosok búcsúzása 

Horváth Kata, 5. o  Szabó Veronika, 6.a 

A Nap 
 
Szikrázó napsütés, 
Sugárzó napsütés, 
Oly csodás a fényed, 
Melegség árad belőled. 
 
Óh, drága Nap, 
Mily csodás sugarad. 
Nap! Nélküled 
megállna az élet. 
 
Ott tündökölsz fenn, 
A magas, kék égen, 
Hát ragyogj, mint 
Csillag az égen. 

Takács Barbara, 8.b 
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Kirándulás Göbös-majorba 
 
Április 23-án a 2.a és a 4.b osztályok a Föld napja alkalmából csodá-
latos kiránduláson vehettünk részt. Reggel 8 órakor indult el a bu-
szunk. Egy órás volt az út. Mikor megérkeztünk, egy kedves erdész 
bácsi fogadott bennünket. Ő volt az idegenvezetőnk. Sok érdekes 
programon vettünk részt: társasjátékoztunk, kisállat-bemutatón, séta-
kocsikázáson is voltunk. Ezután ebédelni mentünk, ahol finom gu-
lyáslevest kaptunk. Délután egy vaddisznós kertet tekinthettünk meg. 
Kellemesen elfáradtunk, de fantasztikus jól éreztük magunkat! Na-
gyon jó volt ez a kirándulás! Soóky Dominika, 4.b 

A tavasz sok ember szerint 
a legszebb évszak! Az em-
berek alig várják a tavaszt, 
hiszen ilyenkor minden 
életre kel. Ha nem lenne tél, 
akkor nem élveznénk any-
nyira a tavaszt. Iskolánkban 

hagyomány, hogy Télköszöntő és Tavaszköszöntő 
műsorokat tartunk, az egyikre az alsósok, a má-
sikra a felső tagozatosok készülnek. Márciusban a 
felsősök kerültek sorra. Ez nagyon jó alkalmat, 
bemutatkozási lehetőséget nyújt tehetséges diák-
jainknak. Most is felvillantottuk, hogy tanítványa-
ink milyen sokoldalúak. Nagyon változatos mű-
sorral készültek az idén is: voltak versek, zongora, 
furulya, ének, néptánc, szalontánc, színdarab. Fel-
lépett az énekkar, sőt még talajgyakorlatot és 
pankrációt is bemutattak. Egy színdarabot is lát-

hatott a közönség, 
Monty Python: Gyalog-
galopp c. darabját, amely a tipikus angol abszurd 
humort jeleníti meg Artúr király Szent Grál kere-
sésének történetén keresztül. A diákok örömmel 
készültek, és sok élménnyel ajándékozták meg a 
közönséget. Mindenki jól érezte magát, nagyon 
jól szórakozott! 

Felvételi eredmények 
A 2011/2012-es tanévben végző nyolcadik 
évfolyamos tanulóink továbbtanulási ered-
ményei nagyon jól sikerültek. 39 diák kö-
zül 6 tanuló gimnáziumban, 29 tanuló 
szakközépiskolában és 2 tanuló szakiskolá-
ban folytatja tanulmányait szeptembertől. 
A legkedveltebb iskolák a Krúdy, a 
PÁGISZ és a Bercsényi. Két tanulónak 
először nem sikerült az általa megjelölt 
középfokú intézmények közül egyikbe sem 
felvételt nyernie, de a fellebbezés során 
megoldódott az ő problémájuk is. Szinte az 
összes diák abban a középiskolában fogja 
tanulmányait folytatni jövőre, amelyet az 
első helyen jelölt meg. Sok sikert nekik a 
jövő tanévre! Wernerné Pőheim Judit 

Papírgyűjtés 
  
1. 6.a 2791 kg 
2. 5.a 1518 kg 
3. 8.b 1331 kg 
4. 7.b 1114 kg 
5. 5.b 1029 kg 
6. 7.a 785 kg 
7. 6.b 477 kg 
8. 8.a 326 kg 
 
Alsó tagozat - összesen: 

7800 kg. 
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2011. májusában került sor az akkori 6. és 8. év-
folyamosok évi szokásos Országos Kompetencia 
Mérésének megírására. A feladatlapokat az Or-
szágos Mérési Központban kijavították, és nem-
rég megkaptuk az eredményeket. Az előző évek-
nek megfelelően idén is nagyon büszkék lehetünk 
tanulóink teljesítményére, melyek az alábbiak: 
Matematika: 
- 6. évfolyam tanulói 1614 pontot értek el, ami 
138 ponttal jobb az országos 1486 pontnál. 
- 8. évfolyam: 1677 pontot ért el, ami 76 ponttal 
jobb az országos 1601 pontnál. 
Szövegértés magyar kompetencia terület: 
- 6. évfolyam: 1629 pontot ért el, ami 164 ponttal 
jobb az országos 1465 pontnál. 
- 8. évfolyam: 1645 pontot ért el, ami 68 ponttal 
jobb az országos 1577 pontnál. 
Érdekes lehet a szűkebb környezetben, Győr vá-
rosában is megvizsgálni gyerekeink teljesítmé-

nyét. A győri önkormányzat által fenntartott isko-
lák körében is nagyon jók az eredményeink: 
Matematika: - 6. évfolyam: 2. hely, 8. évfolyam: 
5. hely a 20 győri iskola között. 
Szövegértés: - 6. évfolyam: 1. hely, és érdekes, 
hogy rajtunk kívül nincs 1600 pont felett teljesítő 
iskola Győrben. - 8. évfolyam: 4. hely a 20 győri 
iskola között. 
Köszönöm a gyerekek és a tanár kollégák ered-
ményes munkáját! Ezeket az eredményeket a ta-
nulók viszik tovább a középiskolájukba is. Na-
gyon büszkék vagyunk a tavalyi és az előző évek 
jó eredményeire, de 2012. május 30-án, a mostani 
6. és 8. évfolyamosok írtak Országos Kompeten-
cia Mérést. Tudom, hogy a mostani tanulók is 
legalább olyan okosak és ügyesek, mint az előző-
ek, és bízom abban, hogy egy év múlva is ilyen, 
vagy még szebb eredménnyel büszkélkedhetünk. 

Dr Szakálné Doktor Éva igazgató 

Kompetenciamérés 2011. 

„ Nem az számít, honnan indulsz, 
 hanem az, hogy milyen döntéseket hozol arról, 
 hogy hová akarsz végül eljutni” 
Anthony Robbins 
Kedves Gyerekek, Kollégáim! Tisztelt Szülők! 
Mintha most lett volna, azonban már 19 éve tör-
tént, hogy először álltam a Ménfőcsanaki Petőfi 
Sándor ÁMK tanévnyitó ünnepélyén, és köszön-
töttem a tanulókat, a kollégákat és a szülőket az 
1993/94-es tanév nyitása alkalmából. 
Majd 2 évtized nem kevés az ember életében, az 
én eddigi életem harmada. A mai napig emlék-
szem arra, hogy milyen érzés volt frissen kineve-
zett igazgatóként belépni az intézménybe. Na-
gyon új és valahogy nyomasztó érzés volt. Pedig 
bátornak és magabiztosnak éreztem magam, 
vágytam rá, hogy tagja lehessek a Ménfőcsanaki 
Petőfi Sándor ÁMK közösségének. Tudtam, - bár 
én egy másik győri iskolában tanítottam, de a 
gyerekeim ide, a helyi iskolába jártak - hogy egy 
nagyon színvonalas intézmény vezetését veszem 
át nagyhírű és a pedagógus társadalomban meg-
becsült igazgató elődök után. Emlékszem, meny-
nyit segített a munkatársak kedvessége, segítő-
készsége, biztatása. Közös ars poeticánk, hogy a 
bizalom mindennek az alapja, s ha ez a bizalom 
kölcsönössé válik, a csapat hegyeket képes el-
mozdítani. Vallottuk valamennyien, hogy 
„Az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy 
csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tü-

zet” (William Butler Yeats) 
Miért van az, hogy úgy ér-
zem, szinte elrepült ez a 19 
év? Sokat, nagyon sokat dol-
goztunk kollégáimmal, hi-
szen Győr egyik legnagyobb 
és legösszetettebb intézménye volt a miénk. Min-
dig megtaláltuk az értelmes, előrevivő célokat. 
Köszönöm minden kollégámnak, hogy ezek meg-
valósításában mellém álltak, és csapatot alkot-
tunk. Ez volt a siker záloga, és a jókedvűen vég-
zett feladat örömmel tölt el. 
„ Az élet csak úgy érthető, ha visszatekintünk, de 
csak úgy élhető, ha előrenézünk.” ( Soren Kierke-
gaard) Én most már a családom felé nézek előre, 
hisz az elmúlt 19 évben sokszor éreztem úgy, 
hogy a munkám miatt háttérbe szorulnak. Férjem 
és gyermekeim megértették, hogy ez a munkám-
mal jár, és csapatként mindig segítettek. Gyerme-
keim megnőttek, azonban unokáimmal szeretnék 
minél több időt tölteni, hisz amit ma nem élünk 
meg a fejlődésükben, az már nem pótolható. 
Búcsúzok! Köszönöm minden gyereknek, akit 
taníthattam, nevelhettem. 
Köszönöm a munkatársaimnak, hogy segítették a 
munkámat, része lehettem a Ménfőcsanaki Petőfi 
Sándor ÁMK sikeres csapatának! 
Köszönöm a szülőknek, hogy ránk bízták legfél-
tettebb kincsüket, gyerekeiket! Éva néni 

Búcsúzom 
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Mit jelent anya? 
 4 évesen: Anya mindent tud. 
 8 évesen: Anya sok mindent tud. 
12 évesen: Anya nem is igazán tud 
mindent. 
14 évesen: Anya nem is tud semmit. 
16 évesen: Anya nem is létezik. 
18 évesen: Anya ódivatú. 
22 évesen: Anya ért ehhez! 
35 évesen: Mielőtt döntenénk, kér-
dezzük meg anyát. 
55 évesen: Bárcsak itt lenne anya... 
75 évesen: Remélem, voltam olyan 
jó ember, mint ANYA. 

Szép Ernő: Könyv (részlet) 
 

Nincs könyv olyan drága, 
Hogy olcsó ne lenne, 
Annyi, annyi kincs van benne. 
 
Könyv vigasztal bajban, 
Ha beteg vagy, gyógyít, 
Jót tesz azzal, ki kínlódik. 
  
Megnevettet a könyv 
S néha könnyre indít, 
Ez is gyönyörűség mindig. 
  
Olyan jó pajtásunk, 
Hogy ott lakik nálunk, 
Tőle soha el nem válunk. 

Könyvajánló 
 

Néhány hete könyvtárosunk, Horváth Gábor ajánlott nekem egy 
könyvet „Ház a sziklán” (eredetileg: Peril at End House) címmel, 
melyet a világszerte ismert krimiírónő, Agatha Christie írt. Már 
olvastam tőle néhány regényt, és többnyire tetszettek, így nem 
volt nehéz rábeszélni. A „Ház a sziklán” tele van talányokkal és 
meglepetésekből sincs híján. A történetvezetés tiszta és jól követ-
hető, még akkor is, ha sok benne a váratlan fordulat. Együtt nyo-
mozhatunk Hercule Poirot zseniális belga detektívvel, bár nekem 
nem sikerült kitalálnom a gyilkos személyét, és számomra nagy 
meglepetést okozott a befejezés. Ugyanakkor utólag az ember 
rájön, hogy mindent megadott az író a bűnös leleplezéséhez, és 
biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik olvasás közben 
rájönnek a megoldásra. Összegezve: tíz pontból megadnám neki 
a kilencet, s csak azért nem kapja meg a maximális értéket, mert 
nem találtam benne olyat, ami nem tetszett. Bár ez olyan hibája a 
könyvnek, amelyet nem kell feltétlenül kijavítani. 

K. Szabó Rebeka, 7.b 

Ágh István 
Édesanyám,  

virágosat álmodtam,  
napraforgó-  

virág voltam álmomban,  
édesanyám,  

te meg fényes nap voltál,  
napkeltétől  

napnyugtáig ragyogtál. 

A NAGYMAMÁKAT 
is köszöntöttük! 

Gyermekszívemet 
hála járja át, 

és köszöntök ma 
minden nagymamát, 

akik szeretve 
szolgálnak nekünk, 

megértő szívvel 
örülnek velünk. 

Minden örömünk 
megtízszerezik, 
s a bánatunkat 

mind megfelezik. 
Áldja meg az Úr 
nemes szívüket, 
és jutalmazza 
szeretetüket! 

Anyák napja a kastélyban 
„Tudod anyu, úgy szeretlek, nem mondhatom elégszer” 

 
Május 10-én, csütörtökön énekkel, verssel köszöntöttük az édesanyá-
kat és a mamákat. Dalainkat furulyaszóval kísértük. Örülünk, hogy 
műsorunk nagyon tetszett mindenkinek, aki ott volt a nyugdíjasklub-
ban. 2.a osztályos tanulók 
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Rómeó és Júlia 
Ápr. 3-án, délután fél 4-kor indultunk el a budapesti Operettszínházba. Budapest csodálatos város, 
láttuk a Gellérthegyet, a budai Várat, a Lánchidat, a Szabadsághidat és a Parlamentet is. Ha már az 
Andrássy úton jártunk, akkor ezúttal előadás előtt megnéztük a Postamúzeumot is. Ott dolgozik Erika 
néni egy volt tanítványa, aki szívesen megmutatta nekünk a múzeum érdekes anyagát. Az Andrássy 
út 3. sz. alatt található egy gyönyörű palotában. Csodálatos fal- és mennyezetfreskók, szép famunkák 
és üvegablakok idézik a régi idők hangulatát. Carrarai márványból épített kandalló, velencei tükör és 
csillár is található a múzeumban. A kiállítás a magyar posta és hírközlés történetét mutatja be. Látha-
tó egy eredeti postahivatal, működő telefonfülke, csőposta, Morse-távírász kisasszony munkahelye, 
egyenruhák, régi rádió, tv, gramofon, fonográf és sok régi telefon. Az idegenvezetőnk elmondta, ho-
gyan, mire használták ezeket. Sok olyan tárgyat megnézhettünk, amit eddig nem ismertünk. Régi 
járműveket is láttunk, biciklit, kocsikat, amivel régen szállították a postát. Több dolgot is kipróbál-
hattunk, ez tetszett a legjobban. Nagyon jó, hogy ezt is megnézhettük, érdekes volt! Érdemes volt 
meglátogatni a Postamúzeumot, mert hamarosan elköltözik a kiállítás, és ilyen gyönyörű környezet-
ben nem lesz többé látható! Az Operettszínház felé haladva benéztünk az Operaházba is, ami tele van 
gyönyörű festményekkel. Az Operettszínház előtt rengeteg ember állt. Néhány magyar hírességet is 
felfedeztünk a Thália Színház előtt. Néhány perc múlva már a színházban ültünk, és vártuk az elő-
adást. Csodálatos maga az épület! A nézőtéren elsősorban fiatalok foglaltak helyet. Először a zené-
szeket vettük észre. Egy nagyon izgalmas musicalt – a Rómeó és Júliát – néztük meg. Volt benne: 
szerelem, gyűlölet, félreértés, esküvő, szabadság, harc, bánat, és minden, ami kell egy ilyen nagysza-
bású előadáshoz. A legjobb szereposztást sikerült kifognunk, sok ismerős színésszel: Bereczki Zol-
tánnal és Dolhai Attilával. Rendkívül jól játszottak a színészek, és a díszlet is nagyon tetszett. Ezt a 
darabot már több éve játsszák az Operettszínházban, és 400 ezer néző látta eddig! Az Operettszínház 
legnagyobb sikerét április 3-án nekünk is -25 petőfis diáknak- volt szerencsénk megnézni az Ifjúsá-
gért Alapítvány támogatásával. A Shakespeare mű története mindenki számára ismerős. A Rómeó és 
Júlia a világirodalom legromantikusabb és legtragikusabb darabja. Az előadás közel 3 órát tartott, a 
közönség a végén negyed órát tapsolt. Utána hazaindultunk, majdnem éjfélre értünk Győrbe. Kö-
szönjük, hogy elmehettünk, hatalmas élmény volt, főleg azok számára, akik még nem jártak az Ope-
rettszínházban. Póczik Dávid, 5.a 

Tényői kirándulás 
 

Osztálytársunk, Kopácsi Nóci és szülei meghívására 
egy péntek délutánt Tényőn töltött osztályunk. Menet-
rendszerinti járattal utaztunk. A buszmegállóban már 
vártak ránk. Sétálva mentünk tovább. Már az utcáról 
láttuk, hova kell betérnünk, mert lufival, buborékfújó-
val jelezték. Bementünk az udvarra, ahol szinte tátva 
maradt a szánk a látványtól. Nagyon nagy területre ér-
keztünk, aminek a közepén halastó állt, a szalonnasütő-
ben már égett a tűz. Mi azonnal a buborékok nyomába 
eredtünk. Körbevezettek bennünket, megnéztük a víz-
part növényeit, állatait. Egy kis fahíd ívelt át a tavon, 
amelyen többször is átmentünk. A séta után megéhez-
tünk, ezért szalonnát, virslit, mályvacukrot sütöttünk 
nyárson. Ezután következett a játék. Volt labdázás, 
zsákbafutás, kötélhúzás, bújócskázás. Csaba bácsival ki 
lehetett próbálni az íjászkodást is. A szerencsésebbek 
még csónakázhattak is a tavon, de feltámadt a szél, így 
abba kellett hagyni. Közben a szüleink is megérkeztek. 
Sajnos gyorsan eltelt ez a vidám délután, amit sokáig 
nem fogunk elfelejteni. 

Ács Bíborka, Surányi Eszter, Süveges Hanna 2. b 
Kosztyán Emese 2.b 

Ács Bíborka 2.b 
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Budapesten kirándultunk 
 

Fél nyolckor indultunk a vasútállomásról Reni 
nénivel, Gáborral és Vilmos bácsival. Mintegy 
negyvenhárman mentünk a gyorsvonattal. A Kele-
ti-pályaudvarról metróval jutottunk el a Délibe. Itt 
kezdődtek a fizikai megpróbáltatások, ugyanis a 
várba való feljutás során összesen 378 lépcsőt szá-
moltunk meg. Nem csoda hát, ha meglehetősen 
fáradtan értünk a budai Várnegyedben lévő Had-
történeti Múzeumba. Amennyiben valaki szereti a 
fegyvereket, akkor Magyarországon aligha talál 
magának érdekesebb helyet. A fiúk persze jobban 
élvezték, mint mi lányok. Volt itt torpedó az első 
világháborúból (ti tudtátok, hogy Magyarországon 
találták fel?), ágyúk a középkorból, és néhány 
géppuskát még a kezünkbe is vehettünk. A múze-
um után a budavári siklóhoz sétáltunk. Séta közben elhaladtunk a Sándor-palota mellett, ahol a köz-
társasági elnök őrsége éppen őrségváltást hajtott végre. Siklóztunk. Nem csoda, hogy nem 
anakondának vagy óriáskígyónak hívják a rövid kis fogaskerekűt, mert hát nagyon gyorsan a végére 
ér az utas. Átsétálva a Lánchídon, villamossal elmentünk a Planetáriumba. Ott egy érdekes előadást 
láthattunk, hogy miként kellene elmagyaráznunk egy földönkívülinek, hogyan működik a világegye-
tem. Hazafele a vonaton vonatos kártyával játszottunk, amit a Bence vett a Hadtörténeti Múzeumban, 
így gyorsan repült az idő. Szerencsére egész nap remek volt az időjárás, de mire Győrbe értünk, már 
esett az eső. Nagyon jól éreztük magunkat. Kosztyán Zsuzsanna 6.b 

Környezetszennyezés 
Korunk egyik legnagyobb problémája a környezetszennyezés. Igaz ez országos és világméretben is. 
Épp ezért mindannyiunk érdeke, hogy tegyünk a szennyezés ellen. Mi hétköznapi emberek úgy tu-
dunk ehhez hozzájárulni, hogy mindenre odafigyelünk háztartásunkban. A szemetet szelektíven gyűjt-
jük és tároljuk, illetve magunk helyezzük a szelektív gyűjtőbe a veszélyesnek minősülő hulladékot. 
Odafigyelünk a fürdés és mosás során felhasznált víz mennyiségére, a lakásban energiatakarékos iz-
zókat szerelünk fel. Télen a fűtésszabályozót megfelelő értékre állítjuk be. Fontos az is, hogy az ajtók, 
ablakok kellően hőszigeteltek legyenek, ne menjen ki a meleg a lakásból. A környezet szennyezéséért 
a másik nagy felelős az ipar és a közlekedés. Fontos, hogy a gyárak kéményeiből felszálló füst ne tar-
talmazzon sok szennyeződést, méreganyagot. Célunk kell legyen, hogy a kémények jó füstszűrővel 
legyenek ellátva, mert ellenkező esetben a káros anyagok hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. 
Nagyon sok gyár sajnos a termelése során keletkező szennyeződést nem kezeli kellően, mégis beleve-
zetik folyóvizeinkbe, beszennyezve azokat, pedig nagyon sok város ezekből a folyókból nyeri az ivó-
vizét. A talaj szennyezése is egyre nagyobb méreteket ölt. Sok ipari hulladékot nem lehet egyszerűen 
megsemmisíteni (pl. nukleáris), ezért ezeket tárolni kell. Ez nagymértékben terheli és veszélyezteti 
környezetünket. Gondolok itt a nemrég Devecser mellett bekövetkezett gátszakadásra, ahol az alumí-
niumgyártás során keletkező vörös iszap sok ember halálát okozta, hosszú távon pedig igen súlyos 
talajszennyezést, károkat okozott. Mindent meg kell tenni, hogy ilyenek a jövőben ne történjenek meg 
újra. Fontos tényező az is, hogy erőműveink ne hagyományos energiaforrások felhasználásával ter-
meljenek áramot, hanem a megújuló energiaforrásokat részesítsék előnyben. Ez azt jelenti, hogy villa-
mos energiánk lehetőleg szél vagy nap által keletkezzen, vagy ahol ez lehetséges, vízierőművek segít-
ségével. A közlekedés modernizációjának is nagy szerepe van a környezetszennyezés csökkentésé-
ben. Napjainkban egyre több autót építenek úgy, hogy környezetkímélő bio üzemanyaggal működjön, 
és sok jármű már kombinálja a benzinmeghajtást az elektromossal. Ezeket hibrid meghajtású jármű-
veknek nevezzük. Ez esetben a levegőbe kerülő szénmonoxid és ólomkibocsátás lényegesen keve-
sebb. Óvnunk kell az ózonréteget is, hiszen ez véd meg bennünket a világűrből érkező sugárzásoktól. 
Ma 2012-ben a környezetszennyezés mindenkit érintő probléma, mert ha nem védjük megfelelően 
természeti értékeinket, akkor a jövőben a mi egészségünk és életünk fogja kárát látni. 
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Az idei Föld napja (április 
22) alkalmából egy gyö-
nyörű természetfilmet néz-
hettek meg a felsős gyere-
kek! 
Évek óta nem készült Ma-
gyarországról olyan átfogó 
ismeretterjesztő film, mint 
amilyen a Vad Magyaror-
szág – A vizek birodalma. 
Török Zoltán rendező film-
je vetekedhet a legneve-

sebb ismeretterjesztő csatornák filmjeivel. 
A Vad Magyarország egy csodálatos természet-
film. Egy rétisas család mindennapjait és egy fia-
tal vidra kalandjait meséli el. Rajtuk keresztül 
mutatja be a film nézőinek, milyen a vad Magya-
rország. Páratlan szépségű felvételeket láthattunk 
a filmben, amely egzotikus tájként tárja elénk a 
magyar vidékeket. A magyar-német koprodukció-
ban készült, négy évszakon átívelő film színvona-
lasan mutatja be Magyarország tájait, állatvilágát 
és természethez kötődő hagyományait. A legmo-
dernebb technikával, HD-minőségben készült 

film egy rétisas-fészekalj sorsán keresztül repít 
végig bennünket Magyarország vizes élőhelyein. 
Kalandozunk a szürkemarha gulyával a Hortobá-
gyon, a Balatonnál találkozunk az ívóhelyükre 
tartó hatalmas balinokkal, a gemenci erdőben vid-
rákkal, harcsákkal és szarvasokkal. 
Török Zoltán három év alatt készítette el ezt a 
természetfilmet. A rejtőzködő életmódot folytató 
főszereplőket 5 kamerával, 20 helyszínen, 234 
forgatási nap alatt sikerült megörökíteniük. Eza-
latt több mint 53 ezer kilométert tettek meg. A 
forgatás 2009 tavaszától 2010 teléig - másfél 
éven át - tartott. Olyan titkokra bukkantak a film 
készítése során, amiről soha életükben nem hal-
lottak. Török Zoltánnak egy finn operatőr is segí-
tett abban, hogy Magyarország új arcát mutassák 
meg. A magyar változat narrátora Kulka János, a 
film zenéjét pedig egy német zeneszerző kompo-
nálta, aki magyar népdalmotívumokat dolgozott 
föl. 2011 legnézettebb magyar filmje lett a mo-
zikban, több rangos díjat nyert! Mindenkinek le-
het ajánlani, akit érdekel hazánk gazdag élővilá-
ga. 

Vad Magyarország 

„Hegyalján innen, Sokorón túl”  

népmesemondó verseny 
A ménfőcsanaki Bezerédj-kastély könyvtára 21. alkalommal rendez-
te meg a „Hegyalján innen, Sokorón túl” népmesemondó versenyt. 
Győr és Győr környéki települések kisdiákjai (1-5. osztályosok) idén 
21-en mondták el a magyar népmesekincs legszebb meséit. Iskolán-
kat Fáczán Zsófia 4.a osztályos tanuló képviselte. 1992 óta minden 
évben megrendezésre kerül ez a verseny. 2005-ig Szalai Béláné Tusi 

néni, majd Nagy Emilné Marika néni könyvtárosok szervezték. Köszönettel tartozunk azoknak, akik 
eddig részt vettek akár zsűritagként, akár szervezőként vagy versenyzőként. Az egykori kisdiákok 
azóta már felnőttek, és saját gyermekeiknek mesélnek. A zsűri elnöke az idei évben is Budai Ilona 
népdalénekes, Magyar Örökség-díjas tanár volt. Munkáját Kontra Józsefné magyar szakos tanár és 
Berghold Zoltánné nyugdíjas igazgatóhelyettes segítették, akik hosszú évtizedeken át intézményünk-
ben tanítottak. Először meghallgattuk iskolánk alsó tagozatos énekkarát és furulyaszakköröseit, 
Czibikné Németh Márta tanárnő vezetésével, akik egy népdalcsokrot adtak elő, majd néptáncot lát-
hattunk. A hosszú múltra visszatekintő versenyt Szabó Jenő önkormányzati képviselő és intézmény-
egységünk igazgatója, Zilahi Tímea nyitotta meg. A 
gyerekek nagyon ügyesen adták elő a Benedek Elek, 
Arany László, Illyés Gyula, Timaffy László és Kriza 
János által gyűjtött népmeséket. Sok szép mesét hall-
hattunk tehetséges gyerekek előadásában. A mese-
mondók közül többen még népviseletbe is öltöztek. 
Örömmel köszöntöttük Szalai Béláné nyugdíjas 
könyvtárost, aki 15 éven keresztül fáradhatatlanul 
szervezte a versenyt. Minden mesemondó könyvet és 
egy kis ajándékot kapott. A jövőben is szeretnénk a 
hagyományoknak megfelelően megrendezni ezt a 
vetélkedőt. Sulyok Attiláné 
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Dr. Timaffy László megyei néprajzverseny 
A Győr- Moson –
Sopron Megyei Peda-
gógiai Intézet nagy 
gondot fordít arra, hogy 
a tanulók megismerjék 
népünk hagyományait, 
tárgyi emlékeit, szoká-
sait, dalait, táncait. 
Ezért már 18. éve meg-
hirdeti és lebonyolítja 
az általános iskolás diá-

kok részére a megyei szintű versenyét, mely Dr. 
Timaffy László nevét viseli, aki Rábaköz és Szi-
getköz jeles néprajzkutatója volt. A verseny két-
fordulós. Az első szakaszban a 3 fős csapatok az 
intézményekben oldják meg és küldik be a sokféle 
feladatot tartalmazó munkájukat. Ez alapján a 
zsűri 24-25 csapatot hív be a második fordulóra, 
ahol színpadi produkciót is be kell mutatni a tudá-
suk mellett. Ez általában néptánc, népszokás, népi 
játékok, népélet eseményeit bemutató jelenetek. 
2005 óta a Bezerédj-kastély színvonalas helyszíne 
a versenynek. A 3-4. osztályos korosztály elméleti 
kérdései a naptári év szokásaihoz, a munkával 
kapcsolatos szokásokhoz kapcsolódtak.  Az 5-6. 
évfolyamosok az iparosok, vállalkozók, társas 
munkák és összejövetelek témából kaptak felada-
tokat, de a búcsú, a piac, a vásár témakör is szere-

pelt. A 7-8. osztályosok a kender és a len feldol-
gozásával, a fafaragással és a népi kerámiával 
foglalkoztak. 
 A színpadon változatos produkciókat mutattak be 
a gyerekek. Felcsendültek Szigetköz és Rábaköz 
gyönyörű szép népdalai. Láthatott a zsűri népszo-
kásokat, népi játékokat. Lendületes néptánc pro-
dukciók emelték a verseny színvonalát. A népi 
hangszerek közül a citera hangja töltötte be a kas-
tély pincéjét. Perger Gyula, a megyei múzeumok 
igazgatója értékelte a fellépők teljesítményét.  
Iskolánk tanulói is részt vettek a versenyen.  
- Bokályok csapata: Edelényi Flóra, Szabó Ale-
xandra, Szabó Veronika 6.a 
- Bokály csapat: Kálmán Orsolya, Pusztai Fanni, 
Meskó Patrik 6.b 
- Pipacsok csapata: Szabó Patrícia, Takács Barba-
ra, Kozalk Nikolett 8.b 
Legeredményesebben a Bokályok szerepeltek. A 
2. fordulón egy ponttal maradtak el a győztes csa-
pattól. Az összesített pontok alapján is 5. helye-
zést értek el. Felkészítő tanáruk Tormáné Bedő 
Zsuzsanna. A másik két csapatot Sulyok Attiláné, 
Süveges Jusztínia tanárnők készítették fel. 
Gratulálunk a sikeres szerepléshez! 

Lázárné Verebes Ilona  
megyei szaktanácsadó, a verseny szervezője 

Szia, Eszti. Mindenekelőtt gratulálok, hiszen mint 
hallottam, nagyon szép eredményeket értél el az 
utóbbi napokban és hetekben. Hol is voltál verse-
nyezni? 
Május 12-én, Veszprémben voltam a „Regősök 
húrja” című regionális vers- és prózamondó ver-
senyen, és ezen második lettem. 
Ez a legfrissebb hír, de ezt megelőzően, ha jól 
tudom, két kupával is gazdagodtál. 
Igen, előbb a Móricz Zsigmond prózamondón 
lettem első, majd a Váci versmondón nyertem, 
ahonnan egy hatalmas, több, mint 40 centis ván-
dorkupát hozhattam el. 
Hm… Már-már ipari mennyiségben nyered a ku-
pákat. Mondjuk nem csodálom, emlékszem a mi 
mesemondónkon is szépen szerepeltél korábban. 
Mesélj nekünk a veszprémi versenyről, hiszen az 
ottani II. hely országos döntőt ért, amely ősszel 
lesz majd. Verset vagy mesét mondtál? 
A „Tyúkszemű lány” című népmesét választot-
tam, anyukámmal sokat készültem rá. Sokan vol-
tunk, és olyan hosszú volt a verseny, hogy déle-

lőtt kezdtünk, és 
csak este hétkor 
tartották az ered-
ményhirdetést. 
(Szerencsére ebé-
det kaptunk). 
Hát az nem sem-
mi. 
Kétszer kellett elmondani a mesét, először egy 
kisebb kéttagú zsűrinek, majd egy nagyobb négy-
tagúnak. Két korosztály volt, én az 5-6. osztályo-
sok közt szerepeltem. 
Köszönöm szépen Eszter, és hasonló folytatást 
kívánok neked! HG 
Léb Eszter közelmúltbeli eredményei: 
2012.IV.4.  - „Móricz Zsigmond Prózamondó 
Verseny” I. helyezés. 
2012.IV.24.  - „Váci versmondó” verseny I. he-
lyezés. 
2012.V.8. - „Kormos István Regionális és 
Nemzetközi Vers- és Prózamondó” továbbjutás 
az országos döntőbe. 

Léb Esztivel beszélgettünk 
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A futás, a futás… (részlet) 
 
A futás, a futás, 
Micsoda nyugtató varázs, 
Mikor az ész megáll, 
És nincs más, csak én, meg a futás. 
 
Jó kicsit kikapcsolni, 
Elmenni edzésre, 
Nem másra figyelni, 
Csak a méterekre. 
 
Figyelni a megtett méterekre, 
Az összeszedett mozgásra, 
A helyes, jó lélegzetvételre, 
És a szív dobogására. 
 
Nekem a futás az, 
Ami segít, és éltet, 
Segít átvészelni, 
Mikor nehéz az élet. 
 Bartos Viktória 8.b 

Petőfi-futás 

II. korcsoport fiú – egyéni: II. Vecsei Lajos, 
III. Nagy Marcell 

II. korcsoport lány – egyéni: I. Kelemen Brigitta, 
II. Nahalkó Bernadett, III. Németh Vanda 
III. korcsoport fiú – egyéni: II. Czeizer Adolf, 

III. Fehér Ádám 
IV. korcsoport fiú – egyéni: I. Juhász Márton, 

II. Szabó Balázs 
II. korcsoport fiú csapat: 
I. Vecsei Lajos, Nagy Marcell, Illés Balázs 

II. Csala Kristóf, Dávid Marcell, Horváth Balázs 
II. korcsoport lány csapat: 
I. Kelemen Brigitta, Nahalkó Bernadett, Németh 
Vanda 
II. Stanka Renáta, Sas Melinda, Tóth Réka 
III. korcsoport fiú csapat: 
I. Czeizer Adolf, Fehér Ádám, Bugovics Bálint 
IV. korcsoport fiú csapat 
I. Juhász Márton, Szabó Balázs, Nagy Dániel 

III. korcsoport fiú: Klauz Dávid 6.a 3. 
I. korcsoport fiú: Reizer Dávid 2. 3. 
I. korcsoport fiú csapat: Reizer Dávid, Szabó 
Ádám, Kóródi Gergő 1. 
II. korcsoport fiú: Dávid Marcell 1. 
II. korcsoport fiú csapat: Dávid Marcell, 
Nagy Marcell, Polócz Milán 1. 
IV. korcsoport fiú: Szabó Balázs 8.b 1. 
 Juhász Márton8.a 2. 
IV. korcsoport fiú csapat: Szabó Balázs, Ju-

hász Márton, Seress Richárd 8.a 1. 
I. korcsoport lány csapat: Fehér Júlia, Fazék 
Petra, Győry Alexandra 2. 
II. korcsoport lány: Tar Boglárka 2. 
 Kelemen Brigitta 3. 
II. korcsoport lány csapat: Tar Boglárka, Ke-
lemen Brigitta, Kis borbála 1. 
IV. korcsoport lány: Bartos Viktória 1. 
IV. korcsoport lány csapat: Bartos Viktória, 
Szabó Patrícia, Barka Márta 3. 

Az összesített eredmény alapján nálunk maradt a kupa. 

II. Aranyhal „Duatlon” 
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magyar nyelv 

Alsós házi versenyek 

1. Schneider Klaudia 2.a 

1. Szabó Anna 2.a 

2. Pócs Dávid 2.a 

2. Németh Ármin 2.c 

3. Kaczur Balázs 2.b 
3. Sáhó Alexandra 2.b 

3. Póczik Olivér 2.c 

1. Bögöly Boglárka 3.a 

2. Polócz Márton 3.b 

2. Nikodém Sára 3b 

3. Ferenczy Fruzsina 3.a 
1. Dombi Julianna 4.a 
2. Molnár Máté 4.b 

3. Nagy Marcell 4.a 

matematika 

1. Pócs Dávid 2.a 
2. Németh Kristóf 2.c 

3. Horváth Jázmin 2.c 

1. Mózes Márton 3.a 

2. Nikodém Sára 3.b 

3. Horváth Kornél 3.a 
1. Nagy Marcell 4.a 

2. Szabó Zalán 4.b 

3. Horváth Bence 4.b 

versmondó 
1. Póczik Olivér 2.c 
2. Csala Kata Rebeka 1.b 
3. Nagy Júlia 2.c 
1. Princzes Barnabás 3.c 
2. Sélley Regina 3.c 
3. Pápai Laura 3.a 

prózamondó 
1. Fáczán Zsófia 4.a 
2. Formaggini Bence 4.b 
3. Juhász Luca 3.a 

Hangos olvasás 
1. Kaczur Balázs 2.b 

1. Szukop János 2.a 

2. Schneider Klaudia 2.a 

3. Magyar Erik 2.a 

3. Nagy Júlia 2.c 
1. Bögöly Boglárka 3.a 

2. Ferenczy Fruzsina 3.a 

3. Pápai Laura 3.a 

 Hancz Máté 3.b 
1. Horváth Bence 4. 
1. Borbély Burus Natália 4.b 
2. Sárosi Laura 4.b 

2. Molnár Máté 4.a 

3. Tillinger Milán 4. 

3. Soóky Dominika 4.a szövegértés 
1. Nagy Júlia 2.c 
2. Szabó Anna 2.a 
3. Horváth Jázmin 2.c 
3. Kiss Ádám 2.a 
3. Szukop János 2.a 
1. Polócz Tamara 3.b 
2. Ferenczy Fruzsina 3.a 
3. Zeng Dániel 3.a 

szépírás 
1. Szabó Csenge 1.a 

2. Pintér Réka 1.a 
3. Visy Laura 1.b 

3. Hajduk Lara 1.c 

helyesírás 
1. Szabó Anna 2.a 

2. Fazék Petra 2.a 

3. Schneider Klaudia 2.a 
1. Dombi Julianna 4.a 

2. Molnár Máté 4.b 

3. Nagy Marcell 4.a 

mesemondó 
1. Schneider Klaudia 2.a 

2. Léb Gergő 2.a 

3. Megyesi Cintia 1.a 

1. Fáczán Zsófia 4.a 
2. Formaggini Bence 4.b 

3. Juhász Luca 3.a 

Magyar népmese hete 
1. Surányi Eszter 

2. Kiss Virág 

2. Sélley Regina 
3. Ferenczi Fruzsina 

2. Horváth Bence  

3. Stanka Renáta 

Marcalvárosi tanulmányi 
verseny magyar 

5. Szabó Anna Viktória 2. 

8. Fazék Petra Zsuzsanna 

4. Bögöly Boglárka 

 Polócz Márton 

7. Dombi Julianna 

6. Kiss Borbála 

matematika 

8. Pócs Dávid 

4. Németh Kristóf Ármin 

7. Mózes Márton 

2. Nikodém Sára 

3. Molnár Máté 

német  
1. Bögöly Boglárka 3.a 
2. Ferenczy Fruzsina 3.a 
3. Pápai Laura 3.a 
3. Hancz Máté 3.b 

Berkiné Cseh Judit 
Kovácsné G. Magdolna 
Makrainé P. Zsuzsanna 
Markóné Mészáros Márta 

Nagy Szilvia 

Nagyné Venesz Judit 

Pappné Herold Rozália 
Rusznyák Éva 

Varga Mária 

Varga Zoltánné 

Vorigin Lászlóné 

Szukop 
János 

2.a 



 

11 

CSENGETÉS 

Eötvös-kupa I. hely 

Móricz-kupa  III. hely 
Iskola focicsapata: Járóka István 7.a, Korsós 
Martin, Müller Máté, Varga Bence 7.b, 
Orosz Péter, Gyurasits Bence 8.b, Pintér Dá-
niel, Gricz Barnabás, Sisa Norbert, Bugovics 
Bence 8.a. 
Edző: Bősze Levente  

Megyei diákolimpia 
Összetett csapat verseny 
3. Bartos Viktória 8.b, Pápai Blanka 7.a, 
Szamos Erika 7.b, Szabó Patrícia8.b, Rostás 
Klaudia 6.b 
2. Müller Máté 7.b, Szabó Balázs 8.b, 
Gyurasits Bence 8.b, Hajnik Mátyás 8.a, Ju-
hász Márton 8.a, Sisa Norbert 8.a 
Összetett egyéni verseny 
4. Bartos Viktória 8.b 
7.  Pápai Blanka 7.a 
17.  Polócz Tamara 3.b 
2.  Müller Máté 7.b 
2. 4X600 m-es váltó 
Bartos Viktória 8.b, Pápai Blanka 7.a, Szamos 
Erika 7.b, Szabó Patricia 8.b 
5. 4X100 m-es fiú váltó: Zavada Ármin, 
Czeizer Adolf, Lázár Dominik, Sári István 
6. Szabó Balázs 300m-es síkfutás 
8. Müller Máté kislabdahajítás 
11. Hajnik Mátyás távolugrás 
8. Szabó Patrícia 100 m-es síkfutás 
6. Pápai Blanka kislabdahajítás 
 

Edzőjük: Tormáné Bedő Zsuzsanna 

Szivacskézilabda 
lány csapat körzeti 7. 

Süveges Hanna 2., Fehér Júlia 2., Sélley Regina 
3., Kiss Virág 3., Kertész Barbara 3., Kelemen 
Brigitta 3., Tóth Bettina 3., Surányi Eszter 2. 

Kézilabda – fiú 
„Rigó Béla” emléktorna 

III. hely  
Szeredi Tamás, Papp Zoltán, Nagy István 6.b, 
Nagy Marcell, Csala Kristóf, Kálmán Tamás, 
Végh Roland 4.b, Sári István, Oross Balázs 5.b, 
Oross Bálint, Dávid Marcell, Zeng Dániel, 
Földvári Dávid 3. 

Kézilabda – lány 
„Rigó Béla” emléktorna 

II. hely 
Pusztai Fanni, Kálmán Orsolya 6.b, Lázár Lili, 
Juhász Réka, Tóth Eszter, Pénzes Anna 6.a, 
Szeredi Vivien 5.b, Karikás Dóra 7.b 
Edzőjük: Kocsis Zsuzsanna 

Győrújbaráti  Kistérségi 
Tanulmányi Verseny 

hangos olvasás 1. Farkas Dorka 1.c 

népdaléneklés 2. Sárosi Laura 4.b 

Hollenda Barnabás matematika 
verseny 

megyei forduló 
6. Horváth Bence 4.b 
Felkészítő: Markóné Mészáros Márta 

Megyei angol verseny 
3. Horváth Bence 4.b 
Felkészítő: Simon Márta 

Felkészítő: Nagy Szilvia 
Rusznyák Éva 

Atlétika 
Diákolimpia városi 

I. korcsoport 
2. Kóródi Gergõ, Mittnach Szabolcs, Reizer 
Dávid, Szabó Ádám, Klauz Ádám, Póczik Oli-
vér  
2. Kóródi Gergő 
6. Fehér Júlia 
II. korcsoport 
3. Polócz Tamara, Kiss Borbála, Tar Boglárka, 
Szabó Viktória, Szeredi Vivien, Kelemen Bri-
gitta 
III: korcsoport 
3.Zavada Ármin 60m-es síkfutás 
3. Klauz Dániel 600 m-es síkfutás 
4.Kórodi Szilárd kislabdahajítás 
4. Czeizer Adolf távolugrás 
IV. korcsoport 
2.Szabó Patrícia 100 m-es skfutás 
3.Bartos Viktória 300 m-es síkfutás 
1. Müller Máté kislabdahajítás 
1. Pápai Blanka kislabdahajítás 
3. 4x1000m-es váltó: Juhász Márton, Müller 
Máté, Szabó Balázs, Gyurasits Bence 

Móra nyelvismerő 

8. Ferenczy Fruzsina 3.a 

helyesírás – Tét 

2. Ferenczy Fruzsina 3.a 
Felkészítő: Varga Mária 
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Szövegértés 
5. évfolyamon: 
I. Szalay Anna 
II. Horváth Dániel 
 Póczik Dávid 
III. Tar Krisztián 
6. évfolyamon: 
I. Szabó Alexandra 
II. Szabó Veronika 
III. Edelényi Flóra 

 
Galgóczi novellaíró pályázat 
Próza kategóriában: 
K. Szabó Réka 7.b 3. 
Vers kategóriában: 
Kincses Dóra 8.a I. 
Szabó Patrícia 8.b II. 
Szénássy Célia 8.b III. 
Juhász Márton 8.a különdíj 

Média pályázat szépirodalmi kategóriában 
Pintér Patrícia 8.a I. 

Országos német nyelvi verseny 
iskolai forduló 

1. Princzes Dániel 7.a 
2. Karikás Dóra 7.b 
3. Farkas Bence 7.b 
1. Kincses Dóra 8.a 
2. Horváth Zsófia 8.a 
3. Németh Réka 8.a 
Felkészítő tanár: 
Reizerné Invics Zsuzsanna 

Megyei Közlekedési verseny 
Nikodém Sára 3.b 2. 

Kerékpáros Ifjúsági Kupa 
 területi megyei országos 
Zavada Ármin 6.b 2. 3. 17. 

 
„Ki a mester két keréken?” 

5-6. osztályosok kategóriájában 
1. helyezett csapat tagjai: Tóth Eszter, Szabó Ale-
xandra, Szabó Veronika, Edelényi Flóra, Sebestyén 
Kristóf, Lázár Dominik, Marczali Zsolt, Zavada Ár-
min – egy hetes táborozást nyertek. 
Felkészítő tanár: Selmeci Lajos 

Városi történelem verseny 
Horváth Dániel 5.b VII. 
Póczik Dávid 5.a X. 
Országos irodalmi pályázat 
Győri Katalin 8.b V. /esszé kategória/ 
Fekete Boróka 8.a VI. /vers kategória/ 
Kincses Dóra 8.a VII. /vers kategória/ 
Szépirodalmi verseny Győrújbaráton 
Juhász Márton 8.a I. 
Kincses Dóra 8.a II. 
Tanárok: Bősze Levente, Süveges Jusztínia 

Móricz próza-
mondó verseny 
I. Léb Eszter 5.a 

Váci Mihály 
versmondó 

I. Léb Eszter 5.a 

Marcalvárosi tanulmányi verseny 

magyar matematika 

1. Pápai Blanka 7.a 

3. K. Szabó Réka 7.b 

3. Horváth Zsófia 8.a 
Süveges 
Jusztínia 

Bősze 
Levente  

3. Szabó Veronika 
3. Szabó Alexandra 

3. Kelemen Márk 

Jakab 
Lászlóné 

3. Korsós Martin 7.b 

3. Seres Richárd 8.a 

1. Kozalk Nikolett 8.b 
Takács 
Andrásné 

Macherné 
B Rita 

informatika 

Országos levelezős matematika 
290. Horváth Dániel 5.b 

397. Nagy Bence 5.b 

171. Szabó Alexandra 6.a 

230. Szabó Veronika 6.a 

Takács Andrásné 

3. Juhász Réka Simon Márta 

3. Maár Kristóf Simon Lászlóné 

3. Horváth Dániel Odor Jenőné 

2. Princzes Dániel Reizerné I. Zsuzsa 

idegen nyelv 

Ezüst toll” városi anyanyelvi verseny 
Győri Katalin 8.b I. 
 

Czuczor Gergely nyelvművelő ver-
seny 
elődöntő: Horváth Zsófia 8.a II. 

Horváth Dániel 5.b V. 
Pusztai Fanni 6.b XII. 

döntő: Horváth Zsófia 8.a X. 
Horváth Dániel 5.b XI. 

A magyar versenyekre felkészítő tanárok: Süve-
ges Jusztínia, Angeli István, Bősze Levente. 

„Kossuth Lajos és kora” városi vetélkedő 
I. Horváth Erik 7.a, Karczag Annamária 7.a, 
Osztronkovics Fanni 7.a 
Felkészítő tanár: Sulyok Attiláné 

Könyvtárhasználati vetélkedő 
III. Karczag Annamária 7.a, Kincses Dóra 
8.a, Nagy Péter 7.a, Wurm Fruzsina 7.a 
Felkészítő tanár: Horváth Gábor 

Vetélkedő az Egyetemi Könyvtárban 
5. Edelényi Flóra 6.a, Kosztyán Zsuzsanna 
6.b, Léb Eszter 5.a, Szabó Alexandra 6.a 
Felkészítő tanár: Sulyok Attiláné 
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Benedek Elek meseillusztrá-
ciós rajzpályázat 
Óvodás kategória 

1. Ferenczy Márton Szentjános-
bogár 
2. Póda Katica Nyuszi 
 Sári Emese Gyirmót 
3. Baros Gerzson Szentjánosbo-
gár 
 Valiczkó Veronika Gyirmót 
 Pócza Diána Százszorszép 

 

1. Fehér Júlia Csillag 2.b 
 Megyesi Cintia 1.a 
2. Barka Bence 1.c 
 Sisa Dorina 2.b 
 Sári István 2.c 
3. Kiss Ádám 2.a 
 Kovács Márta Flóra 1.b 

 

1. Horváth Gergő szakkör 
2. Juhász Luca 3.a 
3. Andorka Benedek 3.b 
 Tillinger Milán 4.a 

 

1. Horváth Kata szakkör 
 Szalay Anna 5.a 
2. Kálmán Orsolya 6.b 
 Szabó Veronika 6.a 
3. Kosztyán Zsuzsanna 6.b 
 Szabó Alexandra 6.a 
 Ács Koppány 6.b 

 

1. Kincses Dóra 8.a 
 Szabó Patrícia 8.b 
2. Osztronkovics Fanni 7.a 
 Bartos Viktória 8.b 
3. Gricz Barnabás 8.a 
 Juhász Márton 8.a 
 

Kriza János – Arany László 
- meseillusztráció – BBMMK 
megyei szintű képzőművészeti 

pályázat 
1. Szabó Veronika 6.a 
2. Szabó Alexandra 6.a 

Pentel Nemzetközi 
Rajzpályázat 

Arany fokozat Lázár Lili 6.a 
 

„Élet a Rába mentén” regio-
nális képzőművészeti pályázat 
2. Fazék Tamás 4.a 
 

„Itt jártam, visszavágyom” 
megyei képzőművészeti pályázat 

Kovács Margit Általános 
Iskola kiírása 

1. Szabó Alexandra 6.a 
2. Szabó Veronika 6.a 
„Együtt a család” – Móra Fe-
renc Általános és Középiskola 
„Különleges technika” díj – 

kategória 
Andorka Benedek 1.b, Bálint 
Alíz 1.b, Edelényi Kozima 1.b, 
Schmelczer Amira 1.b 
tanáruk: Pappné Herold Rozália 
 

„Londoni Olimpia” – Gyirmót 
által meghirdetett városi rajz-

verseny 
2. Léb Eszter 5.b 
3. Szabó Veronika 6.a 
 Szabó Alexandra 6.a 
 Szabó Patrícia 8.b 
3. Szénássy Célia 8.b 
 Takács Barbara 8.b 
 

Cziráki Lajos Megyei komplex 
képzőművészeti verseny 

3. Pohárnok Alíz 1. 
Pappné Herold Rozália 
2. Nagy Júlia Emese 2. 
Kovácsné Gelencsér Magdolna 
3. Szukop János 2. 
Varga Zoltánné 
1. Tibold Csenge 3. 
 Horváth Kata 5. 
 Szabó Alexandra 6. 
 Szabó Veronika 6. 
4. Edelényi Flóra 6. 
1. Kincses Dóra 8.
 Lázárné Verebes Ilona 
3. Rostás Klaudia 6.
 Lappints Csaba 
Dicsérő oklevélben részesültek: 
Léb Eszter, Vinkler Viktória, 
Kelemen Klaudia, Kosztyán 
Zsuzsanna, Osztronkovics Fan-
ni, Finta Boglárka, Szabó Patrí-
cia, Takács Barbara. 
 

Pannonvíz  - A víz világnapja 
alkalmából kiírt rajzpályázat 

különdíj Nikodém Sára 3.a 
 

Töltéstavai Tavaszi 
Tanulmányi verseny 

1. Szabó Alexandra 6.a 
2. Szabó Veronika 6.a 
3. Schatz Laura 1. 

 

„A ceruza mindig kéznél van”  
Gárdonyi Géza Ált. Iskola 

tanulmányi verseny 
1. Szabó Alexandra 6.a 
2. Szabó Veronika 6.a Lázár-
né Verebes Ilona 
 Finta Boglárka 7.b
 Lappints Csaba 

 

Grimm Év – „Gondold újra 
Piroskát!” 

Városi Művészeti Múzeum 
3. Edelényi Flóra 6.a 

Kincses Dóra 8.a 
Felkészítő tanárok: 
Lázárné Verebes Ilona 
Lappints Csaba 
 
A „Tanítványaink tárlata” 
kiállításon minden tehetséges 
tanuló munkája megtekinthető 
június 8-tól 29-ig a Bezerédj-
kastély kiállítótermében. 

Rajzversenyek és pályázatok 

Felkészítő tanárok: 
Kovácsné G. Magdolna 
Lappints Csaba 
Lázárné Verebes Ilona 
Makrainé P. Zsuzsanna 
Nagy Szilvia 
Pappné Herold Rozália 
Rusznyák Éva 
Varga Mária 
Varga Zoltánné 

Schneider Klaudia 2.a 
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Levél az országos díjátadó után 
 
2012. május 10-én Már-
ton fiammal Budapesten 
voltunk az Országos Szá-
mítástechnika Logo ver-
seny eredményhirdetésén 
és díjátadó ünnepségén az 
ELTE TTK Informatika 
karán. Márton az országos 
18. helyezést érte el, de 
kategóriájában valameny-
nyi győri versenyzőt megelőzte. Magam és fiam nevében 
ezúton szeretném megköszönni, hogy az intézmény hoz-
zájárulásával személyesen is részt vehettünk ezen a szép 
eseményen. A képen Zsakó László professzor úr/
Neumann János Számítástechnikai Társaság Tehetséggon-
dozási Szakosztályának elnöke, a verseny szervezője/ gra-
tulál Marcinak. Juhász Tibor szülő 

Országos döntőben a labdarúgó palánták 
 

I. korcsoportos fiú labdarúgóink a decemberben rendezett váro-
si, majd az áprilisi megyei diákolimpia döntőjén is veretlenül 
szerezték meg az országos döntőn való indulás jogát. 2012. 
május 24-25-én Fonyódligeten az ország 20 legjobb iskolai 
labdarúgócsapata mérkőzött meg az I. korcsoportos Fiú Labda-
rúgó Diákolimpia Bajnokcsapata címért, végül a 11. helyet si-
került megszerezni. 
A Petőfi Iskolát és Győr-Moson-Sopron megyét képviselő csa-
pat tagjai: Kaczúr Balázs, Klauz Ádám, Mayer János, Kóródi 
Gergő 2.b, Kóródi Dávid 1.b, Mittnacht Szabolcs 3.b, Póczik 
Olivér, Reizer Dávid, Szabó Ádám 2.c, Szabó Dominik 2.a 

Számítástechnika Országos 
Tanulmányi Verseny 

országos döntő 
II. korcsoport 
Zavada Ármin 6.b 41. 
Tanára: Takács Andrásné 
Szakkörvezetője: Mné B R 
III. korcsoport 
Juhász Márton 8.a 18. 
Tanára: Macherné Bedőcs Rita 

Országos siker 
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 
idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból a 
National Geographic Kids című újságban meghirdették a 
„Kabalafigura kerestetik” című rajzpályázatot.  Iskolánk Képző-
művész és kézműves szakkörösei részt vettek ezen a pályázaton. 
Sok érdekes és izgalmas figura született, melyet a pályázók külön-
böző szabadon választott technikával készítettek el. Nagyon sok 
pályamű érkezett az ország minden részéből a versenyre. Az ország 
tíz legjobb pályaművét - ami a májusi újságban meg is jelent - szak-

mai zsűri választotta ki. Közöttük volt iskolánk két tanulójának a munkája is, Szabó Alexandráé és 
Szabó Veronikáé is. Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Sok értékes ajándék volt a jutalmuk. Kaptak 
kerékpáros bukósisakot, térd- és könyökvédőt, pólót, láthatósági- mellényt, táskát és csíkokat. Ke-
rékpár felszereléssel, plüssfigurával is gazdagabbak lettek.  Később majd kiválasztják a végső nyer-
test, akit egy kerékpárral jutalmaznak. A győztes figurát egy grafikus fogja véglegesíteni. A kabala-
figurát az ORFK-OBB felhasználja, továbbfejleszti, kiadványaikban, plakátjaikon megjelenítik. 
Bízunk abban, hogy Alexandra vagy Veronika munkájával találkozni fogunk egy-egy óriásplakáton 
is. Gratulálunk a sikerükhöz! Lázárné Verebes Ilona 

Ezt az ábrát 
kellett meg-
rajzoltatni a 
„teknőccel” 
az országos 
döntőben. 
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A gepárd az egyedüli macskafé-
le, amelyik nem tudja visszahúz-
ni a karmait. 
A baglyok az egyedüli madarak, 
amelyek látják a kék színt. 
A kaméleon testhosszúságának 
másfélszeresét teszi ki nyelvé-
nek hossza. 
A méhek, a teknősök és a terme-
szek teljesen süketek. 
A patkányok hosszabb ideig 
bírják víz nélkül, mint a tevék. 

A Tyrranosaurus Rex legköze-
lebbi ma is élő rokona: a csirke. 
Picasso halva született, a bába 
ott is hagyta az asztalon. Nagy-
bátyja hozta vissza a kicsit az 
életbe, egy kis szivarfüst segít-
ségével. 
Egyes számítások szerint az em-
beri agy tárolókapacitása 1 tril-
lió bit vagy 1164153 gigabyte. 
A sakkban használt "sakk-matt" 
kifejezés alapja a perzsa "Shah 

Mat", aminek jelentése: "a király 
halott". 
Albert Einstein –híres tudós- 6 
éves korában kezdett beszélni. 
Egy tehenet be lehet rúgatni, ha 
almával eteted. 
Az amerikai űrhajósoknál köve-
telmény a 180 cm-nél kisebb 
testmagasság. 
A világ legnagyobb munkáltató-
ja az indiai vasúttársaság, több 
mint egymillió alkalmazottal. 

ÉRDEKESSÉGEK 

Ellenőrzőből: 
Az osztályfőnöki dicséretet még nem íratta alá, 
megintem. 
Tanár: Katika nem tud olvasni. Szülő: Ha tudna, 
nem járatnám iskolába. 
Tanár: Jancsika nem issza meg az iskolatejet. 
Szülő: Kivégzéséről gondoskodom. 
Leánya irodalomórán vihogott. - Megdorgáltam. 
Akkor is vihogott. 
Értesítem a T. szülőket, hogy fiuk történelem-
könyve lapokból áll. - Ellenőriztük, valóban. 
Kedves Szülő tájékoztatom, hogy Péter az étkez-
dében többször is kézzel evett evőeszköz helyett. 
- Köszönöm a tájékoztatást, már tanul lábbal is. 
T Szülő! Fia órán neveletlenül beszélt. Figyel-
meztetem. - Az Isten szerelmére, miért engem? 
A fia túl sokat foglalkozik a lányokkal. - Tanár-
nő, kövezzen meg, de én ennek inkább örülök. 
Fia az órán szőlőt evett. - Kedves Tanárnő, októ-
ber van. Mit egyen a gyerek, banánt? 

ARANYKÖPÉSEK 
A múlt órán hiányoztál Karcsi fiam, tudsz róla? 
Nem tetszem nektek? Pedig legalább olyan szép 
vagyok, mint amilyen okosak Ti. 
A disznónak is két oldala van, mégsem egyenlet. 
Hát Te mit csinálsz? Írsz a táblára vagy díszíted? 
Nekem nem volt olyan jó tanárom, mint Nektek. 
A fáraó a múmia alapanyaga. 
Csend legyen, mert olyat mondok, hogy dolgozat 
lesz belőle! 
Egyszerre csak egy ember vitatkozzon! 
Ha nem tudod megjegyezni, akkor tanuld meg! 
Előre beírhatom az egyest vagy kínlódsz tíz per-
cet a tábla előtt? 
Dolgozatokból: 
A mocsári vész 1526-ban volt. 
A katonák életüket és halálukat kockáztatták. 
A víz oxigénből és folyadékból áll. 
A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon saj-
nálta, de akkor már nem volt mit tenni. 

Játékdélután a 3.a osztályban 
Osztályunk nagyon szeret játszani, ezért április végén elhatá-
roztuk, hogy játékdélutánt tartunk. Már reggel izgatottan né-
zegettük egymás kedvenc játékait, s arra gondoltunk, de jó 
lesz velük játszani. Végre délután lett! Twisterezés közben 
jókat derültünk a különös mutatványokon. Többen közülünk 
társasjátékoztak. Ki kellett nyomozni egy izgalmas bűntényt. 
Néhányan torpedóztak, kártyákat cseréltek. Kornél elhozta 
traktoros és kamionos könyveit. Sok érdekességet megtudtunk 
ezekről a járművekről. Jókat beszélgettünk, eszegettünk, iszo-
gattunk, viccelődtünk egymással. Közben Marika néni fény-
képezett, megörökítette a kellemes programot. 

Horváth Gergő 3.a 
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Találós kérdések 
Vízen úszom, lábbal hajtasz. Elég 
lassan haladok. Horgászok, ha közel 
vagytok, elkergetem halatok! 
(vízibicikli) 
Kétkerekű jármű vagyok, két lábbal 
kell hajtani. Bizony egész máshogy 
festek, mint egykor a hajdani. 
(bicikli) 
Töltelékem lehet túrós, lekváros 
vagy kakaós. Kerek vagyok, s felte-
kernek. Tésztám elég ragadós. 
(palacsinta) 
Egyszer régen Hófehérke egy ilyen-
be harapott. Nem mosta meg evés 
előtt, s lenyelte a falatot. (alma) 
A tölcsérben hideg gombóc. Aki 
kapja, nyalja. Gyorsan nyald, mert 
hamar elolvad, s kilyukad az alja. 
(fagyi) 
Kakaóból készítik. Ne egyél sokat! 
Az utolsó falat után mossál szépen 
fogat! 
(csokoládé) 
Rágós vagyok, nyúlós vagyok, de 
pont ezért szeretnek. Nem nyelnek 
le, mégis ízlek felnőttnek és gyerek-
nek. (rágógumi) 
Árulnak itt gyümölcstortát, puncstor-
tát és habosat, csokitortát, dobostor-
tát, magasat és laposat. (cukrászda) 
Láthatók itt medvék, rókák, móku-
sok, makik, farkasok és oroszlánok, 
és mind ketrecben lakik. (állatkert) 

Játékbemutató – DLC Quest 
A mai alanyom egy kedves kis mai játék, a DLC Quest. Ennek a játéknak annyi a lényege, hogy van 
egy rossz fiú, aki elrabolta a hercegnőt, és nekünk meg kell mentenünk. A játék elején még csak egy 
irányba tudunk mozogni, mivel ez a szoftver tükrözi a mai játékokat, azaz a mai világban minden 
programhoz venni kell mindenféle kiegészítőket (DLC). Egyenként kell megvenni pl a mozgást 
(ugrás, jobbra-balra), a menüt és a hangokat. Később, miután ezek megvannak, különböző feladatokat 
kell megoldanunk, hogy visszaszerezzük a hercegnőt. Igazából a játékot nem lehet végigvinni - aki 
nem akarja a poén lelövését végigolvasni, most csukja be az újságot, de legalábbis lapozzon! -, mivel 
a legvégén a rossz fiúval állunk szemben, aki meg akar bennünket ölni. Ekkor elénk teleportál a hűsé-
ges paripánk, aki elkezdi rohamozni a rosszfiút, mire az lelövi, ha nem vettük meg előtte a „Páncélt a 
lóra!” DLC-t. Ha ez nem volna elég gonoszság, a lányrabló állatgyilkos ezt követően minket is megöl, 
és lelép a hercegnővel. Viszont ha megvesszük ezt a lovas DLC-t, akkor a ló megöli a rosszfiút, majd 

minket is eltesz (ló)láb alól, és elviszi a hercegnőt. Itt nincs semmi Happy 
End… Mindenképp elbukunk, kilóg a lóláb. A játék nem olyan hosszú, 20-
30 perc alatt végig lehet játszani, és elég olcsó. Kérdés, hogy megéri-e, hogy 
lóvá tegyenek minket némi lóvéért, miközben a hercegnő egy rab/lóval vagy 
egy sima lóval él, míg mi meghalunk… Magyar Adrián, 7.a 

- Ki az abszolút peches? 
- ??? 

- Aki magába roskad, és mellé 
esik. 

- Melyik állatnak a legjobb a 
kedve? 
- ??? 
- A juhé... 

Két ember már napok óta 
bolyong a sivatagban. 
Már majdnem éhen hal-

A rendőrök a bevetés előtt időt 
egyeztetnek. 
- Na, emberek, a pontos idő 
11:48. Akiknek digitális órájuk 
van, azoknak: vonal, vonal, 
kisszék, hóember. 

Vicckosár 

Milyen ásványtani kérdést 
tett fel Petőfi a baromfiud-
varban? 
??? 
Ej, mi a kő tyúkanyó? 

Válogatta: 
Magyar Adrián, 7.a 
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Filmajánló - Bosszúállók 
Konkrétan az Avengers (magyar címmel: Bosszúállók) nem hozott igazán újat a stílusban. Ellenség, 
első csapás, és nem folytatom, csak annak új a sztori, aki nem ismeri a filmtörténet szuperhősös 
klasszikusait (Vasember, Amerika kapitány). Ellenben valami veszettül szórakoztató volt. A konk-
rét történetről annyit, hogy Loki (ő egy félisten a germán mitológiából) le akarja igázni az emberisé-
get, ezért szövetséget köt egy űrbéli hadsereggel, hogy azok cserébe egy dimenzionális kapu-
ért segítsenek neki. Akció akciót követ, aminek során kénytelenek összeállni a föld szuperhősei, 
mert más nem tudja felvenni ezzel a fenyegetéssel a harcot. Igazából tényleg az van, hogy a Bosszú-
állók szinte tökéletes film. Egyrészt rendkívül látványos. Bár az egyik fő jelenetet kénytelenek vol-
tak ellőni az előzetesekben, de szerencsére két nagyobb harc van, és egy.. áh, majd meglátjátok. A 
másik pedig, hogy eszméletlen jó beszólások vannak benne. És nemcsak a Vasember részéről! Ott 
érezni legjobban Josh Whedon (rendező és forgatókönyvíró) humorát, amikor valamelyik karakter 
egy-egy poénnal oldja a nehéz helyzetet. Nyilván Robert Downey Jr. karakterétől (ő a Vasember) 
elvártuk, de szerencsére a többiek sem fukarkodnak az egysorosakkal. Hihetetlen, de tényleg sike-
rült ennyi hőst egy filmbe rakni úgy, hogy elfértek egymás mellett, nem lett túlzsúfolt az egész. Ter-
mészetesen Robert Downey jr. a legjobb, de Scarlett (a Fekete Özvegy) is remekel, Edward Norton 
is jó volt, mint Hulk és Chris Evans baromi jó Amerika kapitány még mindig... Elhittem, amit 
mondtak, hogy a forgatókönyv fogta meg a színészeket a filmben, hiszen még Tom Hiddleston is 
jobban tetszett, mint a Thorban. Magyar Adrián, 7.a 

Szabó Veronika 6.a 

Osztronkovics 
Fanni 7.a 
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Jún. 18- 22.  Kreatív bütykölő napok (6 éves 
kortól) Vezeti: Akkermann Katalin (Bezerédj-
kastély) Részvételi díj: 14 ezer Ft 
Jún. 18-22. és 25-29. Aerobik és kézműves tábor 
Vezeti: Szabóné Pőcze Krisztina. (Bezerédj-
kastély) Részvételi díj: 13 ezer Ft. 
Jún. 25-29. Helytörténeti napok ált. iskolások 
részére (10 éves kortól) 
Vezeti: Juhász Tibor (Bezerédj-kastély) Részvé-
teli díj: 11 ezer Ft (ebéd+belépőkkel) 
Jún. 25-28. Környezetvédelmi tábor (5.b és 6.o) 
Vezetik: Tormáné Bedő Zsuzsa, Süveges 
Jusztínia, Jakab Lászlóné. Helyszín: Dömös 
(Dunakanyar) 
Baráti tábor: 
Jún. 25-30. (felső tagozat) 
Júl. 2-7. (alsó tagozat) 

Júl. 2-6. Képzőművész és kézműves alkotó na-
pok  (10 éves kortól) Vezeti: Lázárné Verebes 
Ilona (Piros iskola) Részvételi  díj: 10 ezer Ft 
(ebéd+anyagköltség) 
Júl. 2-6. Nyílt napok a Modellező szakkörben 
ált. iskolásoknak (10 éves kortól) Vezeti: Né-
meth Antal (Bezerédj-kastély) Részvételi díj: 
7.000 Ft. 
Júl. 9-13. (8-16 óra) Kézilabda - Vezeti: Kocsis 
Zsuzsanna (Piros iskola: tornaterem). Részvételi 
díj: 7000 Ft, testvérpár: 6000 Ft/fő 
(ebédbefizetés a menzán). 
Júl. 16-21.  Énekkaros tábor - Vezetik: Czibikné 
Németh Márta (alsós), Macherné Bedőcs Rita 
(felsős) Piros iskola (önköltséges). 

Várjuk a mielőbbi jelentkezéseket! 

NYÁRI PROGRAMAJÁNLÓ GYEREKEKNEK 

Július 13. 10 óra  
Fessünk a szabadban! 
A festők a XIX. század óta a szabadban festik 
tájképeiket. Megfigyelték a fényeket és megpró-
bálták visszaadni a különleges látványt. Próbáljuk 
ki a kastély hűs fáinak árnyékában ezt a festési 
eljárást. 
Július 27. 14 óra 
 „Koktélbár” a könyvtárban  
Augusztus első három hetében zárva a könyvtá-
runk! Emlékezetes alkalommal szeretnénk egy 
időre elköszönni az olvasóktól. Július utolsó nyit-
vatartási napján „Koktélbárba” hívjuk az olvasó-

kat. A meleg nyári napon jéghideg, alkoholmen-
tes italokat keverünk. A sok gyümölcs, gyümölcs-
lé és jég hozzáadásával készült finomságokat 
kedves gesztusként szánjuk a könyvtárba látoga-
tóknak. 
Augusztus 24. 14 óra 
Honfoglaló bajnokság 
Az egyik legkedveltebb internetes játék a Hon-
foglaló. Most megtudhatjátok, kinek a tudása a 
legszélesebb körű, legprofibb. A könyvtárban 
összemérhetitek ismereteiteket e verseny alkal-
mából. A győztes jutalomban részesül! 

Nyáron is vár a könyvtár 

Páva 

A szegény pára, 
Színes tollú páva, 
Magányosan állva, 
Párjára várva. 
  
Majd az égre szállva 
Szörnyen eltalálva, 
Áldozattá válva 
Leesett a sárba. 
  

A vadász kutyája 
A pávát megtalálva, 
Szájába zárva 
Hazacibálta. 
  
Otthon család várta, 
Húsa elkészült vacsorára, 
Díszes tolla mára 
Felkerült a nappali falára. 

„Tavasz” 
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Takács Barbara (8.b) 
Kezdjük a közepén! Hol folyta-
tod a tanulmányaidat? A Deák 
Ferenc Közgazdasági és Infor-
matikai Szakközépiskolába 
nyertem felvételt, angol közgáz 
és emelt informatika szakra. Ez 
volt a terv is? Eredetileg szeret-
tem volna előkészítős osztályba 
menni, de az nem jött össze. 
Ezek szerint rajongsz az ango-
lért és a számítástechnikáért? A 
nyelveket nagyon szeretem, jó 
lenne majd többet is megtanulni.  
Bizonyára nem lesz könnyű egy 
vadidegen környezetbe kerülni. 
Azt mesélted, nem lesz osztály-
társad az iskolánkból. Hát igen, 
sajnos Patti (= Szabó Patrícia) 
másik osztályba került, és csak 
ketten leszünk deákos diákok, 
de abban is van jó, ha az ember 
fehér lappal kezd egy teljesen 
más világban. Különben is, mire 
szeptemberben elindul az iskola, 
már találkozunk a leendő osz-
tálytársakkal az augusztusi gó-
lyatáborban. Egy leányzó nevét 
máris megjegyeztem, igaz nem 
volt nehéz, mert Abigél… 
Ha már táborok és nyár, mit 
tervezel a szünetre? Különöseb-
ben nincs megtervezve. Bizto-
san megyek rokonokhoz nyaral-
ni Szolnokra, és olvasni is sze-
retnék, már beterveztem néhány 

Agatha Christie krimit. 
Végül különösen kritikus pont 
ilyenkor a ballagás. Készülsz? 
Hogyne. Körmöt csináltatok. 
Sírás lesz? Elképzelhető, de 
szerintem a Patti jobban. 
Szabó Patrícia (8.b) 
Barbi már beszélt róla, hogy 
egy iskolába kerültetek, csak te 
előkészítős leszel, ami plusz egy 
év. Igen, én is deákos diák le-
szek. Derék… Első helyen jelöl-
tük meg, és nagyon örültem az 
eredménynek. Közgazdaság. 
Hát nem éppen egy leányálom-
nak gondolná az ember. Jól 
állsz a számokkal? Számításaim 
szerint jól. Tudsz valamit a leen-
dő osztályodról? Keveset. Hét 
lány és tizenegy fiú lesz benne, 
de személyesen senkit nem is-
merek. Erre lesz jó az augusztus 
végi gólyatábor. Közel a balla-
gás, ami egyszerre boldog és 
szomorú pillanat. Hogy viszo-
nyulsz a búcsúhoz? Remélem, 
jól bírom majd, nem tudom, 
mennyire visel meg. Az biztos, 
hogy utána vacsorázni megyünk 
a családdal. Élénk közösségi 
életet élsz, hiszen nemcsak a 
könyvtárnak vagy legendás ol-
vasója, hanem a Marcal Tánc- 
és Népművészeti Egyesület nép-
táncosaként is sokszor látunk. 
Ezzel mi lesz? Természetesen 

folytatom a táncot, nagyon sze-
retem és része az életemnek. 
Gricz Barnabás (8.a) 
Üdv! Mesélj a továbbtanulásról! 
A PÁGISZ-ba jelentkeztem, és 
fel is vettek automatika szakra. 
Nagyszerű, és az micsoda? Hát 
amennyire tudom, pneumatikus 
gépek programozására képeznek 
ki bennünket. Ez jól hangzik, 
ilyen szakemberekre biztos szük-
ség lesz a munkaerőpiacon. 
Ezért is választottam ezt. Vilá-
gos. Lesz ismerős az új osztály-
társak között? Lesz, Németh 
Benedeket szintén oda vették 
fel. Gólyatábor? Hogyne. Érde-
mes mindenkinek kihasználni a 
gólyatábor adta lehetőséget, 
összecsiszolja a csapatot, és a 
nagyobbak is segítenek a beil-
leszkedésben. Könnyebb az új 
iskolába való átmenet, ha gyor-
san közös kalandok kötik össze 
az osztálytársakat. Teljesen 
egyetértek. A ballagásnak örülsz 
vagy szomorkodsz? Én inkább 
boldog vagyok, elvégre jön a 
nyár. Program nyárra? Ameny-
nyire most tudom, Horvátor-
szágba megyünk nyaralni, Krk 
szigetére, de még nem biztos. 
Köszönöm a beszélgetést! Sok 
sikert kívánok a középiskolában! 

Horváth Gábor 

Végzős diákjainkkal beszélgettünk 

Kedves Tanáraink, Diáktársaink! 
 
Nehéz szívvel, mégis örömmel kezdjük meg utolsó hónapunkat szeretett iskolánkban. Fáj a szívünk, 
hiszen hamarosan búcsút intünk eddigi jól megszokott életünknek, mégis izgalommal készülünk az 
előttünk álló újabb kihívásokra választott iskoláinkban. Túl első megmérettetésünkön, a felvételi 
vizsgán, ma már jövőnkön gondolkodunk, hiszen az itt megszerzett tudás még csak alapja azoknak az 
elvárásoknak, amit egy mai fiatalnak tudnia, teljesítenie kell majd az életben. Sok munka, sok tanulás 
vár még mindannyiunkra, hiszen tisztában kell lennünk azzal, hogy nem elég egy leendő szakmát 
megtanulni, megszeretni, tartalékokat kell gyűjtenünk tudástárunkba ahhoz, hogy a mai változó vi-
lágban boldogulni tudjunk majd. Köszönettel tartozunk pedagógusainknak, akik lelkesen, türelem-
mel, meg nem szűnő szeretettel vezettek minket a jó úton, tanítottak rendületlenül és neveltek ben-
nünket. Maholnap átadjuk helyünket a leendő legkisebb korosztálynak, a kiselsősöknek. Egykor is-
kolánkba lépő csillogó szemeink szeptembertől az ő szemeik csillogásában élnek majd tovább. Szere-
tettel búcsúzik a 8. évfolyam. Isten veled kedves iskolánk! Győri Katalin 8.b 
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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. 

8. a8 . a8 . a8 . a     
o sztályfőnök: Ódor Jenőné 

 

1  Barka M árta  

2  Bugovics Be nce 
3  F ekete Boróka 

4  F ekete M árk  

5  G ricz  Barnab ás  

6  H ajnik  M átyá s  
7  H orváth  Z sófia  

8  Juhász  M árton  

9  K alam ár B iank a  
10  K is M árton  

11  K incses  D óra  

12  K övecses A lexa ndra 

13  L ázár D á niel 
14  N ém eth  Réka  M ária  

15  P intér Balázs  

16  P intér D á niel  

17  P intér P atrícia  
18  Seres R ichárd  

19  Sisa N orbert 

20  V arga Brig itta  

8 . b8 . b8 . b8 . b     
o sztályfőnök: Bősze L evente  

 

1  Bartos V iktória  

2  Bolla V iv ien  
3  Botka L oretta  

4  G yőri K atalin  

5  G yurasits  Bence  

6  Józsa E rik  A ndrás  
7  K oller Á dám  

8  K ovács Judit  

9  K ozalk  N iko lett  
10  M olnár V ane ssza  

11  N ém eth  Be nedek  

12  Orosz  P éter 

13  P etrov icz  P atrik 
14  Szabó  B alázs  

15  Szabó  P atrícia  

16  Szécsény i M áté  

17  Szénássy  Célia  
18  T akács Barb ara V iktória  

19  V arga Szabolcs  

M egcélozn i a legszebb  á lm ot, 

K om olyan  venn i a  világot, 

M in dig hin n i és reméln i, 

Így érdemes a  földön  é ln i. 

(S hakespea re )  


