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Az olimpia jegyében 
Világbajnokságon jártunk 
Petőfi-díjasok Prágában 

Nyári élményeink 
Bemutatkozik 

az igazgató néni 
Az óvodában történt 

Kirándulás Pannonhalmára 
Magyar Népmese Hete 
Kudlik Júlia a Bezerédj-

kastélyban 
Színházi élményeink  

Találtam egy weblapot, 
amely nagyon megkapott. 
 
Csak rímekben beszéltek, 
velem együtt henyéltek. 
 
Kedvet kaptam, kipróbáltam, 
Azt mondják, hogy jól csi-
náltam. 
 
Faragj te is verseket, 
nyisd ki nagyra füledet. 
 
Írd le mit a szív kíván, 
Soha ne hagyj minket árván. 
 
Próbáld ki a tudásod, 
menni fog ez meglátod. 
 
Sose írtál verseket? 
Töltsél vele perceket. 
 
Állj neki most gyorsan, 
Mert lemaradsz a sorban. 

Fejleszted a szókincsedet, 
Verjed le a bilincseket. 
 
Tedd is közzé egy-kettőre, 
szükség lesz majd mentőre. 
 
Elvisznek a kórházba, 
Röhögő görcsből kómába. 
 
Nézz már ide mennyit írtam, 
csakhogy a lapot gyarapít-
sam. 
 
Abbahagyom én már mára, 
megyek most a bitófára. 
 
Ne vegyen más a szájára, 
váljék neki is javára. 
 
Búcsúzom most egyelőre, 
felülök egy szellőre. 

Rímfaragó fafaragó 

Üdvözlünk kedves olvasó! 
Az ősz ízéhez nem kell konyhasó, 
kortyoljunk belőle mélyeket, 
lássunk ködöt vagy kék eget! 
A Csengetés idén is vár terád, 
ilyen újságot egy sztár se lát. 
Küldd be versedet anonim, 
nem baj, ha nincsen azon rím. 
Ha van benned kedv, ne habozz, 
nem cenzúrázzuk ki, hogyha rossz! 

HG Simon Nina 1.c 
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Gyermeknap az olimpia jegyében 
 

Egy szép júniusi napon elmentem iskolába. Amikor odaértem, 
már mindenki izgalommal készülődött. Tudtuk, hogy ez nagy 
nap, mert az év utolsó tanítási napja, ráadásul az iskolánk által 
rendezett mini Olimpia napja. Először az osztályok kivonultak 
az országukhoz kapcsolódó egy-egy zene alatt. Minden osztály 
más országot képviselt, és minden évfolyam más színben jelent 
meg, hogy majd az olimpia végén kirakjuk az 5 karikát. Miután 
mindent tisztáztunk, és letettük az olimpiai esküt, elkezdődtek 

a játékok. Az olimpia a Marathonnal kezdődött, ahol mindegy volt a helyezés, pontot szereztél az osz-
tályodnak. Nyilván az első 3 helyezés több pontot szerzett. Miután az 5.-6. végzett, a 7.-8. osztályo-
sok jöttek, és így mindig „lépéselőnyben” voltak a kisebbek. Az 5.-
6.-nak a távolugrás és a 60 m-es futás következett, ahol a méter és 
az idő számított. A foci során gyors mérkőzéseken alakult ki a sor-
rend. Közben bent a tornateremben lehetett kosárlabdázni, rudakat 
dobni, pingpongozni, robotozni. Pontokat lehetett gyűjteni a pont-
szerzőben. Ez a verseny is sokat számított, mert kevés feladat volt 
már hátra. Végül a váltó következett, aminek a távja 270 m volt, ezt 
négy ember hajtotta végre. Amikor ezzel mindenki végzett, jött az 
eredményhirdetés, amit izgatottan vártunk. A legjobbak a következő 
osztályok lettek: 4. 5b; 3. 6b; 2. 6a és az 1. az 5a. (Akkor még min-
denki egy osztállyal fiatalabb volt). Minden résztvevő kapott valami 
ajándékot. Az első érmet is! Nagyon boldogok voltunk! Nemcsak az eredmény miatt, hanem azért is, 
mert pár perc választott el a nyári szünettől. Köröket alakítottunk, kiraktuk az olimpiai 5 karikát, azu-
tán pedig élveztük a nyarat. Póczik Dávid 6.a 

Kálmán Orsolya (kézilabda): 
−Szia Orsi! Ha jól tudom, kézilabdázol. 
−Így van. 
−Miért ezt a sportot választottad? 
−Tulajdonképpen akkoriban sok osztálytársam 
beiratkozott kézilabdázni, így én is ezt választot-
tam. 
−De azért szereted? 
−Persze. A csapatsportok közelebb állnak hoz-
zám, egyedül unalmasabb lenne a sport számom-
ra. 
−Mióta kézizel, és milyen poszton játszol? 
−Még másodikos koromban kezdtem el, tehát las-
san 6 éve. Kapus vagyok. [Itt Pusztai Fanni köz-
beszól, hogy „nagyon jól véd”]  
−Az olimpián a női válogatott sajnos nem lehetett 
ott, viszont a férfiak igen. Szurkoltál a csapatnak? 
−Hogyne. Néztem a meccseket, és nagyon sajnál-
tam, hogy végül lemaradtak a dobogóról. Remé-
lem, Rio de Janeiróban 2016-ban még jobban sze-
repelnek a magyarok. 

Sulyok Mercédesz (vívás): 
−Szia Merci! Te egy mifelénk elég ritka sportot 
választottál. 
−Igen, vívok. 
−Mi motivált arra, hogy lány létedre egy ilyen 
harcias sportot választottál? 
−Az olimpiát nézve döntöttem el, hogy vívni fo-
gok. Augusztusban a Városháza előtti téren az 
Angels Vívó Sportegyesület tartott egy bemuta-
tót, sőt ki is lehetett próbálni a vívást. Azonnal 
megtetszett, és felvettem velük a kapcsolatot.  
−Akkor Szilágyi Áron olimpiai aranyérme is köz-
rejátszott ebben? 
−Igen. Nagyon örültem neki, fantasztikus teljesít-
mény volt. 
−Hát igen, a magyar vívósport legendás, még ha 
az utóbbi évtizedekben nem is volt olyan sikeres, 
mint korábban. A vívás melyik válfaját műveled? 
−Még nem határoztuk meg, hamarosan válasz-
tunk fegyvernemet, majd a mester mondja meg, 
melyik felel meg nekem a leginkább. 

Sportolóinkkal beszélgettünk 
 

A nyár a sport jegyében telt, hiszen 2012 július-augusztusában rendezték meg a londoni olimpiai játé-
kokat. A magyar csapat kiválóan helytállt, és bízunk benne, hogy ez a kiváló szereplés a jövőben is 
folytatódik. A mi iskolánk is bővelkedik sportolókban, úgyhogy megkérdeztünk néhányat közülük: 
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Arrabona-futás 
Az Arrabona-futás évek óta hagyomány városunkban. Idén szeptember 27-én került megrendezés-
re. Szerencsére az őszi délelőtt időjárása kedvezett a résztvevőknek, nem befolyásolta a teljesítmé-
nyüket. Iskolánkból most is számos diák jelentkezett a legkisebbektől a legnagyobbakig. A fiata-
labbak természetesen rövidebb távot futottak le, míg az idősebbeknek egy hosszabb pályán kellett 
bizonyítani állóképességüket. Persze a futás nem csak a ver-
sengésről szólt, óvodástól a nyugdíjasokig mindenki részt 
vehetett a megmérettetésben, egyszerű kedvtelésből is. A 
futással egyidejűleg több játékos sportrendezvényen, erőfel-
mérésen is kipróbálhattuk magunkat. Lézerharcot vívhat-
tunk, és ergométeres felmérésen tudhattuk meg fizikai álla-
potunkat. Nagyon jól telt ez a nap, jó volt látni, hogy ilyen 
sok ember vett részt ezen a sportos rendezvényen. 

Nagy Krisztián 7.b 

Magyarország a 2012-es londoni nyári olimpián 
 
Aki a július végét-augusztus elejét nem nyaralással, hanem tévé előtt ülve töltötte, azt idén kivétele-
sen nem tartjuk teljesen flúgosnak, elvégre olimpia 
csak 4 évente van. Ráadásul a magyar szurkolók külö-
nösen élvezték a londoni viadalt, hiszen a magyar spor-
tolók igencsak magasra tették a lécet, mi több, át is 
ugrottak felette! Elvégre az összesített éremtáblázaton 
a roppant előkelő 9. helyet szerezték meg hazánk fiai 
és lányai. Igazi sikereket és bukásokat láthattunk, meg-
tapasztalhattuk, hogy sokszor egy nem érmes helyezés 
is mennyire értékes tud lenni, és mekkora áldozatválla-
lás és munka fekszik benne. Érmeseink: 
Aranyérmeseink: 

Pars Krisztián Atlétika Férfi kalapácsvetés 
Dombi Rudolf - Kökény Roland Kajak-kenu Férfi kajak kettes 1000 m 
Kozák Danuta Kajak-kenu Női kajak egyes 500 m 
Fazekas-Kovács-Kozák-Szabó Kajak-kenu Női kajak négyes 500 m 
Berki Krisztián Torna Férfi lólengés 
Gyurta Dániel Úszás Férfi 200 m 
Risztov Éva Úszás Női 10 km nyíltvízi 
Szilágyi Áron Vívás Férfi kard 
Ezüstérmesek: 
Lőrincz Tamás Birkózás Férfi kötöttfogás, 66 kg 
Ungvári Miklós Cselgáncs Férfi harmatsúly 
Kammerer-Kulifai-Pauman-Tóth Kajak-kenu Férfi kajak négyes 1000 m 
Dusev-Janics Natasa-Kovács Katalin Kajak-kenu Női kajak kettes 500 m 
Bronzérmesek: 
Módos Péter Birkózás Férfi kötöttfogás, 55 kg 
Csernoviczki Éva Cselgáncs Női légsúly 
Dusev-Janics Natasa Kajak-kenu Női kajak egyes 200 m 
Marosi Ádám Öttusa Férfi egyéni 
Cseh László Úszás Férfi 200 m vegyes 

−Hol lehet Győrben vívni egyáltalán? 
−A Radnóti Iskolában edzek szerdán és csütörtökön. Ott már régóta folyik vívásoktatás. 
−Hát akkor sok sikert kívánok, biztosan nagyon tetszeni fog n eked ez a sport. Horváth Gábor 
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Világbajnokságon jártunk 
 
Az idei világbajnokságunkhoz nem kellett sokat utazni, hiszen az IFMD Magyar Táncszövetség 
Veszprémben rendezte meg a világbajnokságát. A kánikula ellenére mi nagyon élveztük, sokat 
szurkoltunk, kiabáltunk, viccelődtünk, és persze rengeteget táncoltunk. Reggel mikor megérkez-
tünk a helyszínre, be kellett jelentkeznünk, és mehettünk az öltözőkbe. Segítettünk a kicsiknek öl-
tözni és sminkelni. Elsőként a legkisebbek léptek fel, majd mivel tudtuk, hogy utánuk hamarosan 
következünk, mi is gyorsan átöltöztünk.  Először az egyéni zajlott le, majd mi jöttünk duótársam-
mal, Blankával. Neki kétszer kellett táncolni, hiszen egyéniben is indult, de mind a két alkalommal 
nagyon ügyes volt.  A szólók után már csak percek választottak el bennünket a színpadtól. Mikor 
kimondták a rajtszámunkat és a nevünket, mind a ketten elmosolyodtunk, és a színpadra léptünk. A 
tánc után izgalommal vártuk az eredményt. Az ajtó mellé kitették egy papírra, de mikor odaértünk, 
akkor még nem volt kint, úgyhogy elmentünk frissítőért. Ültünk a földön, mikor az Ági odajött és 
közölte, hogy győztünk. Nem akartuk elhinni, hát rohantunk az ajtóhoz. Mikor megláttuk a lapot,  
hogy tényleg mi lettünk az elsők, egymást átölelve sírtunk. A Blanka balra, én pedig jobbra indul-
tam el, hogy megkeressük az edzőket és anyuékat. Mikor megpillantottam anyát,  a nyakába ugrot-
tam. Utána gyorsan futottam tovább, és jött velem szembe Adrienn néni és a Viki. Mikor elmond-
tam, hogy nyertünk, nagyon örültek. Utána megtaláltuk a Blanka családját is, és közöltük a jó hírt. 
Mindenki boldog volt! Már csak a nagyok voltak hátra, mindenki nekik szurkolt. Természetesen 
magukhoz méltóan ismét nagyon jók voltak, persze meg is nyerték. Az eredményhirdetés nagyon 
jó buli volt.  
A Dynamic Dance mérlege az IFMD VILÁGBAJNOKSÁGON hiphop kategóriákban: 
12 kvalifikált produkcióból egy ötödik, három negyedik hely, 2 bronz, 3 ezüst és 3 világbajno-
ki aranyérem! :) 
Mindkét nevezett csoportunk a MINI STARS és a JUNIOR 
HIPPOS Világbajnokok lettek, youth duoban Lázár Lili  és 
Gill Blanka világbajnoki címet szerzett. Mini duónk Horváth 
Anita és Szalay Brigitta egy hajszállal csúszott le a VB cím-
ről, végül második helyezést értek el, akárcsak a Gill Angéla 
- Gill Dóra felnőtt párosunk, és Fafula Karina mini szóló-
sunk is. Kiss Petra és Kovács Ági junior duóban, valamint 
Kövecses Patti junior szólóban bronzérmesek lettek. Negye-
dik helyezettjeink: Szalay Brigitta mini szóló, Gill Blanka 
youth szóló, Kis Virág junior szóló kategóriában; Horváth 
Anita mini szólóban pedig 5. Gratulálok minden 
Dynamicosnak, akik a rekkenő hőség ellenére helytálltak, és 
a szülőknek és a szurkolóinknak, akik osztoztak velünk és 
támogattak minket! Remélem, jövőre is eljutunk egy ilyen 
fantasztikus VB-re. Csapatunk vár kicsiket és nagyokat 
egyaránt a Dynamic Dance Tánccsoportba, akik szeretnének 
táncolni egy nyerő csapatban! Lázár Lili 7.a  

Osztronkovics Fanni 8.a 

Cinikus Cini  
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Petőfi-díjasok Prágában 
A 2011-2012-es tanévben tíz diák részesült jó munkájáért Petőfi-díjban. A jutalmunk egy három 
napos prágai utazás volt. Erről szeretnék mesélni. 
Június 16-án, szombat reggel 5 órakor indultunk. Az első állomásunk a Brno melletti Macocha-
hegy volt. A parkolóból kisvasúttal mentünk fel a cseppkőbarlang bejáratához. Míg várakoztunk, 
megismerkedtünk a barlang történelmével. Megtudtuk, hogy az 1900-as évek elején tárták fel. 
Jellegzetes alakú, gyönyörű cseppköveket láthattunk: pl: nyuszi, teve, bagoly, függöny, kopjafa, 
kis kápolna, Rómeó és Júlia. A barlangban egy 138 m mély szakadék található, amihez egy mon-
da is kapcsolódik. Majd csónakkal vittek ki bennünket a szabadba. Ezután lanovkával felmen-
tünk a hegy tetejére, így felülről is megszemlélhettük a hatalmas szakadékot. Fantasztikus lát-
vány volt! Késő délután érkeztünk meg Prágába. Lepakoltunk a szálláson, majd bementünk a 

városközpontba. Sétáltunk a Vencel-téren, az óvárosban és 
a Vltava partján. A tér 750 m hosszú és 60 m széles. Itt 
minden este táncosok, lufi fújók és más előadók szórakoz-
tatták a turistákat. Másnap Prága nevezetességeivel ismer-
kedtünk: Lőportorony, Reprezentációs ház, Nemzeti Szín-
ház, Modern Színház. Elsétáltunk az Óvárosi térre, ahol lát-
hattuk a Szent Miklós templomot, a Városházát és a Tyn-
templomot, még a zsidó negyedben is jártunk. A Városháza 
óráját Orloj-nak nevezik. Az órán több szimbólum is megta-
lálható; a hiúság, a kapzsiság, a bujaság, a halál jelképei. 
Minden teljes órakor kinyílik két ablak, és megjelenik Szent 

Péter vezetésével a 11 apostol. A térről a középkori Károly-hídhoz vezetett az utunk. A hídról is 
érdekes történetet mesélt Zsolt bácsi (Dobó Zsolt). A hidat IV. Károly kezdte el építtetni, és 200 
évig épült. 520 m hosszú és 10 m széles, több szobor is díszíti. Miután átsétáltunk a hídon, felke-
restük a Petrin-hegyi kilátót, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra. Siklóval mentünk fel a 
hegyre. Este mikor visszaértünk a szállásra, izgalmas vetélkedőn vehettünk részt. Értékes ajándé-
kokat kaptunk. Elérkezett a hazaindulás napja. Reggeli után bepakoltunk a buszba, de még várt 
ránk a Vár, a Hradzsin. A vár előtti téren megnézhettük az őrségváltást is. Megtekintettük a 
Lorettói Szűz Mária templomot, a Királyi palotát, a Szent Vitus székesegyházat, a Szent György 
bazilikát, a Daliborka bástyát és az Arany utcácskát, amely a régi aranyverő mesterekről kapta a 
nevét. Benézhettünk a színes, kis házacskákba, régi használati tárgyakat ismerhettünk meg. 

Molnár Máté 4.b 
Szalay Anna 5.a 
Léb Eszter 5.a 
Nagy Bence 5.a 
Horváth Dániel 5.b 
Szabó Alexandra 6.a 
Szabó Veronika 6.a 
Zavada Ármin 6.b 
Juhász Márton 8.a 
Lázár Dániel 8.a 

Petőfi-díjasok 
2011/2012. 

Miután körbejártuk a vá-
rat, elindultunk haza. A 
hosszú úton Zsolt bácsi 
egy úti totót készített, 
amit mindenkinek ki kel-
lett töltenie. Itt kiderült, ki 
hogyan figyelt a három 
nap alatt. A legjobbak 
ajándékot kaptak. Késő 
este értünk haza. Nagyon 
jól éreztük magunkat, sok 
információval lettünk 
gazdagabbak. Köszönjük 
szépen az Ifjúságért Ala-
pítványnak ezt az élmé-
nyekben gazdag kirándu-
lást! 

Nagy Bence 6.a 
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Tűzoltótáborban voltam 
A nyáron Győr-Sáráspusztán a XXIV. gyermek tűzoltótáborban voltam, ahol öt csodálatos napot töl-
töttem. Hétfőn  reggel 8 órakor érkeztünk meg. Elfoglaltuk sátrainkat, és megismerkedtünk társaink-
kal. 10 órakor gyülekezőt fújtak. A legnagyobb sátorba irányítottak minket, ahol egy megnyitó kere-
tében felsorolták házirendünk főbb pontjait. Ebéd után a Rendőrségről egy kiképzőtiszt érkezett hoz-
zánk. Az előadás során bemutatták nekünk fegyvereiket, melyeket később ki is próbálhattunk. Ezután 
kézműves foglalkozás következett. Itt készíthettünk kosarat és hőlégballont. A vacsora után karaoke 
estet tartottunk, mely elnyerte az egész tábor tetszését. A jó hangulatú nap után a takarodó követke-
zett. A szálláson mindenki a nap eseményeit tárgyalta meg. Másnap fél nyolckor zenés ébresztőre 
keltünk. Reggelizés után kicsiknek és nagyoknak tűzvédelmi bemutató volt. A tíz éven felülieknek 
drogokról tartottak előadást a vöröskeresztesek. Délután elmentünk a szabadhegyi víztoronyhoz, 
ahonnan szép kilátásban volt részünk. A Pannon-Víz központjában egy előadást nézhettünk meg.  A 
tűzoltóságot is meglátogattuk, ahol sok járművet láttunk. A nap következő részében három órát töl-
töttünk a győri uszodában.  Amikor hazaértünk, észrevettük, hogy a kerítésen kívül gumikat tüzelnek. 
A tűzoltók is kijöttek, és látványos bemutatót tartottak. Este „1 perc és nyersz!” játékot játszottunk, 
aminek fél tizenkettőkor lett vége. Másnap, reggeli után a győri honvédség katonái látogattak meg 
bennünket, akik katonai eszközöket hoztak magukkal, majd önvédelmi mozdulatokat mutattak be. 
Ebéd után eljött hozzánk az ÖKOBUSZ, majd a rendőrök és a Henna-festők. Nagy volt a választék, 
ezért mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. Ezek után jöttek a győri speciális mentősök, akik 
érdekes, mentésre alkalmas eszközöket mutattak be, majd az ausztrál mászást is kipróbálhattuk. Este 
tűzvédelmi előadás volt, ahol elmondták, hogyan nyaraljunk biztonságosan. A vacsora után szúnyog-
csípésekkel gazdagodva mentünk aludni. Az előző este fáradalmai után néhányan nehezen ébredtek. 
Miután elfogyasztottuk tábori reggelinket, elkezdődött az eddigi legnehezebb feladat, a csomagolás. 
Később a kézműves foglalkozás befejezésével elkészültek a léghajók. Ezek után kiosztásra kerültek a 
hagyományosnak számító tábori pólók is. Már nem is volt más hátra, mint a jól megérdemelt jutal-
makat átvenni a tábor ünnepélyes zárásán. Ebéd után az újdonsült barátoktól való búcsúzkodás kö-
vetkezett, majd sorra érkeztek meg a szülők, és elvitték gyermekeiket. Ezzel a tábor kiürült és bezárta 
kapuit. Remélem jövőre is elmehetek, mert nagyon jó volt!  Wurm Fruzsina, 8.a 

Ének-zenei tréning 
Énekelni és furulyázni szerető gyerekek gyülekeztek a piros iskolában július 16-tól minden reggel, 
hétfőtől péntekig. Változatos programot sikerült összeállítania 
Márta néninek és Rita néninek, Czibikné Márti néni jóvoltából, 
aki pályázati pénzzel támogatta a programok finanszírozását. 
Nem telt el nap daltanulás nélkül. Egy alkalommal Nikodém 
Géza bácsi vezetésével és kíséretével sokat énekeltünk. Varga 
Zoli bácsi citerával kísérte népdalénekléseinket. Egy délelőtt 
Színek és évszakok címmel játékos tárlatvezetésen vettünk 
részt a Radnai Gyűjteményben, utána pedig monotypiát készí-
tettünk. A Hangraforgó Együttes egyik tagja előadással egybe-
kötött hangszerbemutatót tartott. A számunkra ismerős dalokon 
kívül újakat is tanulhattunk Bea nénitől. Egy napot az Achilles-
parkban töltöttünk el strandolással. A park tulajdonosaitól kedvezményes belépőket kaptunk, ezúton 
is köszönjük. Szerencsére jó időt fogtunk ki. Természetesen ott is énekeltünk és furulyáztunk a vízben 
való lubickoláson kívül. Csütörtökön este a Harmónia Művé-
szeti Iskola esti koncertjét hallgattuk meg. Takács Szilvi néni a 
hangverseny után azt is megengedte, hogy zongorázni tanuló 
társaink játsszanak a csembalóján. Péntek délelőtt Géza bácsi 
megmutatta nekünk az orgona működését, néhányan játszhat-
tak is rajta. Este tábortüzet raktunk, mellette sokat énekeltünk, 
szalonnát sütöttünk. A nagyok éjszakára sem mentek haza, a 
tornateremben bulizhattak reggelig. A táborban tanultak egy 
részét megmutattuk az évnyitó ünnepélyen. 

Kosztyán Zsuzsanna 7.b 
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Esős napon indultunk a dömösi kempingbe 
(Dunakanyar) táborozni, amit már nagyon vár-
tunk. Az utazás kellemesen telt el. Az időjárás 
miatt csak a buszból tudtuk megtekinteni az esz-
tergomi bazilikát. De nem bánkódtunk, mert a 
hegyek látványa lenyűgözött bennünket. Egyre 
izgatottabban vártuk, hogy megérkezzünk a kem-
pingbe, és elfoglaljuk szállásunkat. Mivel az eső 
kitartóan esett, ezért délután a közösségi terem-
ben vetélkedtünk, pingpongoztunk, biliárdoztunk, 
gyöngyöt fűztünk. A vetélkedő során sok kisebb 
ajándékot nyerhettünk.  Estefelé végre elállt az 
eső, és kisütött a nap, így megmártózhattunk a 
medence vizében, ami ugyan hűvös volt, de mi 
nagyon élveztük. Este kisorsoltuk, hogy kik lesz-
nek reggel és délután a naposok, vagyis segítet-
tünk a tanár néniknek a reggeli és a tízórai elké-
szítésében, valamint papírlapra elkészítettük a 
szobánk logóját és „rímbe szedtük magunkat.” 
Igyekeztünk jól megcsinálni, hiszen pontot kap-
tunk érte. Lesétáltunk a Duna-partra is, ahol kö-
veket gyűjtöttünk a másnapi barkácsoláshoz és 
„kacsáztunk”. Másnap reggel elég nehéz volt fel-
kelnünk, hiszen sokáig fent voltunk, beszélget-
tünk. Kész hegymászók lettünk ezen a napon, 
ugyanis délelőtt felmásztunk a jó meredek erdei 
ösvényen a Remete-barlanghoz. Útközben össze-
gyűjtöttük a mások által eldobált szemetet. Na-
gyon elfáradtunk, de kárpótolt bennünket a gyö-
nyörű kilátás: az egész Dunakanyart beláttuk. A 
délután folyamán pedig átbuszoztunk Visegrádra, 
majd gyalog felmentünk a bobpályához. Nagyon 
élveztük a bobozást. Este fáradtan értünk haza, de 
mire le kellett volna feküdnünk, addigra felélén-
kültünk. Másnap délelőtt pihentük ki az előző nap 
fáradalmait: fürödtünk, horgásztunk, barkácsol-
tunk a természetben található anyagok felhaszná-

lásával. 
Délután 
újabb túrá-
ra indul-
tunk:  
a Rám-
szakadék-
ba. Az 
egyre keskenyedő patakmederben néhol létrán 
mászva, kapaszkodók mentén menni rendkívül 
izgalmas dolog volt! Estefelé újabb feladatot kap-
tunk: élménybeszámolót kellett írni a táborról, és 
este 10 óráig kellett leadni. A nyertesek értékes 
jutalmat kaptak. Mi is a díjazottak között voltunk. 
Nagyon vártuk az estét, hiszen egy lézercsatán 
vettünk részt. Véletlenszerűen ötfős csoportokra 
oszlottunk, a tanár nénik is egy-egy csapatot erő-
sítettek. A tábori sok jó élmény közül ez volt a 
legjobb, legizgalmasabb. Sajnos minden jónak 
egyszer vége szakad, s másnap délelőtt elindul-
tunk haza. Útközben megálltunk a komáromi él-
ményfürdőnél, jót fürödtünk, csúszdáztunk. Na-
gyon jól éreztük magunkat a táborban, jövőre is 
szívesen eljönnénk ide újra. A jó hangulat és az 
örömteli pillanatok mindig az emlékezetünkben 
maradnak. 
Köszönjük Márti néninek, Juszti néninek és Zsu-
zsa néninek, hogy megszervezték ezt a tábort. 
Köszönjük a táborozáshoz nyújtott támogatást, a 
pénzbeli és természetbeni adományt: a Szerencse-
játék Zrt.-nek, az „Ifjúságért Alapítvány”-nak, 
Takács Tímea és Szabó Jenő önkormányzati kép-
viselőknek, a Tesco áruháznak, a Bedő pékség-
nek, a Szerumi Kft.-nek és a szülőknek.  

Szalay Anna 6.a, Szeredi Tamás 7.b,  
Szabó Alexandra és Veronika 7.a 

 

Sok szeretetet kaptam 
 

Nagyon jól telt a nyaram. Részt vettem egy tihanyi zarándoklaton. Június 6-án elindultunk gyalog 
Tihanyba, egy hét alatt értünk oda. Első nap a pannonhalmi apátságban aludtunk, másnap onnan vág-
tunk neki a nagy túrának. Második nap Bakonyszentlászlóra érkeztünk, ami 25 km volt. Harmadik 
nap Bakonybélben szálltunk meg. Negyedik nap Veszprémbe za-
rándokoltunk. Ötödik nap Tótvázsonyba értünk, ahonnan másnap 
már Tihany volt a cél. Csodálatos túra volt, soha nem fogom elfe-
lejteni! A tihanyi Apátságban töltöttük az utolsó estét. Összesen 
122 km-t volt tettünk meg a túra során, amin 150-en vettünk részt. 
Nagyon jó társaságban volt részem, és rengeteg szeretetet kaptam 
ez alatt az egy hét alatt. Egyik legszebb nyári élményem volt, amit 
a bátyáimnak köszönhetek. Remélem jövőre is el tudok menni!
 Oberländer Polla 8.a 

Tábori élménybeszámoló Dömösről 
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„Szállj, szállj, ökörnyál, - 
jön az ősz, megy a nyár” 
Hamar eltelt ez a nyár is, sok forró napsütéssel 
kényeztetett minden lubickolni vágyó apróbb és 
nagyobb gyermeket. Nem is húzott senkinek a 
szíve szeptember első hetében még sem az óvodá-
ba, sem az iskolába. No, de mégiscsak beletörő-
dünk a megváltoztathatatlanba, és különben is ott 
várt mindenkit a sok barát. A kicsiket még nehe-
zen engedték útjukra az anyukák, apukák; voltak 
kisebb-nagyobb sírások, de a végén rájött minden 
kis lurkó, hogy óvodába járni jó. Mert itt nemcsak 
sok-sok játék van, kedves óvó nénik és dajka né-
nik, hanem a legeslegjobb dolog, hogy minden 
játékhoz társakra lehet találni. 
Ezen az őszön, már szinte szokás szerint ismét 
rengeteg újdonsággal találtuk szembe magunkat. 
A legnagyobb változást az iskolások is észreve-
hették, mert a Piros iskolából elköltöztek az ovi-
sok. Persze nem repültek Afrikáig, mint a fecs-
kék, csak a Győzelem úti iskolába fészkeltek át. 
Nagyon sok kisgyerek szeretett volna a csanaki 
ovihoz tartozni, ezért új csoportot kellett nekik 
indítani. Így történt, hogy a Lepke, a Szivárvány 
és az új Maci csoport – Manóvár néven – ezentúl 
az iskola kisépületében laknak.  
Nemcsak ennyi volt a változás. Új óvó nénik és 
dajka nénik serege jött a Manóvár és Világosvár 
oviba, összesen nyolcan. Miután már kezdtünk 
mindent megszokni, indulhattak a programok.  

Legelőször egy kis meglepetés és kedvcsináló: A 
gyereknapkor megkedvelt ugrálóvárat újra kipró-
bálhatták a csoportok. Jóleső ugrándozás és vi-
háncolás zajlott. Sok csoportban, főleg ott, ahova 
új óvó nénik kerültek, szalonnasütős ismerkedős 
délutánokat tartottak. 
Szép rajzok készültek a Mesehét rajzpályázatára, 
néhány csoport pedig versmondáson vett részt a 
Benedek Elek emlékére rendezett Magyar Nép-

mese Hetén a kastélyban. 
Járt az óvodában a fogorvos Ági néni is, és min-
den kisgyerek bátran mutatta meg a fogait. Jó ta-
nácsokat is kaptak a fogmosást illetően. 
Egyik reggel arra ébredtünk, hogy hatalmas kon-
téner áll a parkolóban. Ez azért nem volt akkora 
meglepetés, hiszen már régóta készülődtünk a 
nagy papírgyűjtésre. Meg is lett az eredménye, 
mert tele lettek a konténerek. 

A nagycsoportos gyerekek újra elővették az úszó-
felszerelésüket, és irány az uszoda. Jó dolog meg-
tanulni azt, hogyan kell a vízben biztonságosan 
mozogni. De hogy ne csak a vízben legyen így, 
minden nagycsoportos KRESZ-oktatáson is részt 
vett. Újonnan szerzett tudásukat mindjárt ki is 
próbálhatják, amikor a múzeumba utaznak játékos 
foglalkozásokra. 
Október elejétől számtalan külön foglalkozáson 
okosodhatnak, ügyeskedhetnek azok a kisgyere-
kek, akiket szüleik beírattak rá. Ilyenek: ovitorna, 
ovifitnesz, ovifoci, hittanfoglalkozások, angol- és 
német nyelv, valamint zeneovi. 
A kellemes őszi időben nemcsak az udvaron esett 
jól a játék, hanem sétákra, barangolásokra csábí-
tottak a környék dombjai is. Gyerekzsivajtól han-
gosodtak az ismerős helyek, ahol diót, gesztenyét, 
faleveleket lehetett gyűjteni. A fűben megbújó 
katicák is szívesen jöttek elő egy kis röptetésre, a 
szöcskék pedig bemutatták ugrótudományukat.   
A ház körül élő állatokat sem hagytuk cserben, 
mert a legtöbb csoport ellátogatott valamilyen 
gazdasági udvarba állatokat etetni, simogatni a 
Világnapjukon. Reméljük, még sokáig kényeztet 
minket az ősz a szép kellemes idővel, és még so-
káig a szekrény mélye őrizheti a meleg holmikat, 
esőkabátokat. 

Járfásné Tibold Ilona 

Az óvodában történt 
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Szeretettel köszöntelek Benneteket a számomra 
ismerős Csengetés diákújságban! Miért isme-
rős? A rövid bemutatkozásom végére remélem 
kiderül! Szilbekné Cseh Györgyi tanárnő va-
gyok. 2012. szeptember 14. óta a Kertvárosi 
Főigazgatóság Petőfi-iskolájának új igazgatója. 
Ménfőcsanak utcáin már sok diákkal találkoz-
tam, hiszen 25 éve itt élünk családommal egy 
barátságos, nyugodt csanaki utcában. 
Gyermekkoromat egy kicsi Somló közeli, ba-
konyi faluban töltöttem: Nemeshanyban. Bizo-
nyára ismerős nektek, hiszen az iskola kirándu-
lási tervében felfedeztem, mint látogatási prog-
ramot, a ma már híressé vált vízimalmát. Nem-
csak erről híres ez a falucska, hanem a csipké-
jéről is. Annak idején a párizsi világkiállításon 
is szerepeltek a nemeshanyi csipkevarrók alko-
tásai. Ma is féltett kincseim között őrzök néhá-
nyat közülük, Édesanyám keze munkáját. Innét 
hoztam a természet, az erdő, a növények szere-
tetét, amelyet a szüleimtől örököltem, hiszen 
apai ágon erdészősöket tudhatok magam előtt. 
A sümegi gimnáziumban érettségiztem, majd 
Szombathelyen szereztem tanári diplomát: ma-
gyar nyelv és irodalom szakos tanárként és 
könyvtárosként. Később a Pécsi Tudomány-
egyetemen, majd a Szegedi Egyetemen szerez-
tem középiskolai tanári és szakértői végzettsé-
get. 
Ajkán kezdtem tanítani 32 éve, később csalá-
dommal Győrben telepedtünk le. 1993 és 2001 
között itt tanítottam a Petőfi-iskolában. A ma-
gyartanítás mellett szerkesztője voltam a Csen-
getés újságnak, akkori tanítványaimmal több-
ször részt vettünk a Diákújságírók Országos 
Találkozóján. 
Az elmúlt évtizedben megyei szaktanácsadó-

ként gyakran visszatértem versenyek szervező-
jeként és zsűrizőként. 
Nagyon szeretem a gyerekeket, szeretem átadni 
a magyar nyelv és irodalom iránti érdeklődése-
met, elkötelezettségemet a magyar kultúra 
iránt. Örömmel tölt el, ha tanítványaim sikere-
ket érnek el, s a legnagyobb siker, ha pedagó-
gusként térnek vissza. 
A tágabb családban - unokatestvéreim sorában, 
többen pedagógusok - férjem azonban informa-
tikai vezetőként dolgozik. Leányom Júlia, igazi 
művészlélek. Az Iparművészeti Egyetemen ta-
nul, mint design- és formatervező. 
A ménfőcsanaki iskola nemcsak nagy múlttal, 
hanem rengeteg híres tanítvánnyal, iskolate-
remtő pedagógussal is rendelkezik. Csodálatos 
természeti környezetben, rendkívül jó verseny-
eredményekkel büszkélkedhet. Vagyis minden 
feltétel adott, hogy sikeres, korszerű tudást adó, 
haladó szellemiségű iskolában tanulhassatok! 
Célom, hogy ezt a jó hírnevet tovább öregbít-
sük közösen valamennyiünk boldogulására! 

 
Györgyi néni 

Bemutatkozik az igazgatónő 
 
Kedves Petőfis Diákok! 

Különös éjszaka 
 
Egy szép nyári estén az osztályunk az iskolában aludt. Késő délután már az egész osztály az iskolá-
ban volt. Lehetett focizni vagy digitális táblán filmet nézni. Estefelé Márti néni pizzát rendelt ne-
künk. A pizzák másfél órán belül megjöttek, és desszertet is kaptunk hozzá. Éjfél felé még javában 
folyt az élet. Ezen az éjszakán nem aludtunk sokat. Az udvaron álarcokban mászkáltunk. Hajnali öt-
kor már kinn fociztunk, legalábbis a fiúk. Reggel hatkor kezdtünk készülődni haza. Remélem máskor 
is lesz lehetőségünk az iskolában „aludni”. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Szalay Anna, 6.a  
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Ebben a tanévben az alsó tagozatosokkal hagyományos őszi 
kirándulásunkon a közeli Pannonhalmára látogattunk. Ra-
gyogó őszi napsütésben nagy izgalommal indultunk útnak. 
A Piac térről egy kellemes sétával a Szamár úton jutottunk 
fel az apátsághoz. Ott négy csoportban kezdődött a neveze-
tességek megismerése. Az apátság, az arborétum, a Boldog-
asszony-kápolna és a kilátó megtekintése után fáradtan, de 
jókedvűen tértünk haza, sok-sok élménnyel gazdagodva. 
Nagy köszönet Ferenc atyának és rendtársainak, akik össze-
fogtak, és végigvezettek bennünket ezen a szép és emléke-
zetes kiránduláson. Alsó tagozatosok  

Hangverseny Győrben 
A 2012/13-as tanévben 108-an váltottunk hangversenybérle-
tet. Az előadásokat Győrben, a Richter-teremben tartják. Az 
első, Dominkoncert című hangversenyen október 4-én vol-
tunk. Megismerkedtünk egy fantasztikus zenészcsaláddal. A 
gyerekek csellón, gitáron és marimbán játszottak. Az édes-
anya gordonkázott, az édesapa pedig zongorázott. Mindany-
nyian nagy élvezettel, jókedvűen hallgattuk a kellemes mu-
zsikát, sokszor mi is az előadás részeseivé váltunk. 

Alsó tagozatosok 

Szombaton Pannonhalmán felmentünk az apátságba. Nagyon 
szép volt a kilátás, tetszett, amikor az erdőben sétáltunk. Elő-
ször a templomba mentünk, ahol Pál atya mesélt nekünk. Utá-
na lementünk az emlékműhöz, megnéztük az arborétumot, és 
felmentünk a kilátóba. 
Az egészben az tetszett a legjobban, hogy együtt volt az egész 
osztály. 

Krokker Liliána 3.a 

Kirándulás Pannonhalmára 

Andorka Benedek 4.b 

Papírgyűjtés eredménye 
2012. október 8. 

 
1. 6.a 2391 kg 160,0kg/fő 
2. 7.a 1891 kg 99,5kg/fő 
3. 5.b 2038 kg 78,4kg/fő 
4. 6.b 1355 kg 67,8kg/fő 
5. 8.a  810 kg 47,6kg/fő 
6. 7.b  731 kg 34,8kg/fő 
7. 5.a  854 kg 32,8kg/fő 
8. 8.b  440 kg 25,9kg/fő 
Gratulálunk! 

DÖK 

Pasinszki Balázs 1.a 

Süveges Attila 1.b 
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Vetélkedő az Egyetemi könyvtárban 
 
Az idei „Kiskutatók éjszakája” program keretében vettünk 
részt a „Kis könyvtárosok” vetélkedőjén szeptember 28-án. A 
versenyt Győrben, a Széchenyi István Egyetem könyvtárában 
rendezték, amely hatalmas, nagyon modern épület. Többszin-
tes, rengeteg számítógépet láttunk mindenfelé a könyveken 
kívül. Az iskolánkból két (négyfős) csapat vett részt, a 
„Nyerő négyes” és a „Kék denevérek”. A vetélkedő témája 
most az emberi test és az egészséges táplálkozás volt. Hat 
állomáson haladtunk végig, melyeknél különféle játékos fela-
datokat kellett teljesíteni. Az egyik helyen az érzékszervein-
ket tették próbára, különböző ételeket kóstoltunk és szagol-
tunk. Megnéztünk egy rövid filmet a vérkeringésről, majd 
hozzá kapcsolódóan válaszoltunk kérdésekre. A másik he-
lyen sportos feladatokat kaptunk, ugrókötelezést és felülést 
csináltunk időre – minél többet. A legjobban a keresgélős 
feladat tetszett; az egész épületben elrejtettek képeket külön-
böző ételekről, italokról, és el kellett dönteni, melyik egés-
zséges, melyik egészségtelen.  A „Kék denevérek” a 8., míg a 
„Nyerő négyes” a 6. helyen végzett (18 csapatból). A vetélkedő után megnéztük az egyetemen a 
Kutatók éjszakája programjait is. Először érdekes kísérleteket láttunk, majd a régészetről egy kiállí-
tást. A Mobilis előtt tűzzsonglőr és lézershow is volt, nagyon tetszett. Késő este kissé fáradtan, de 
boldogan érkeztünk haza. Köszönjük Erika néninek ezt az élményt! Kiss Borbála 5.b 

Kudlik Júlia a Bezerédj-kastélyban 
 

A mai rohanó világban szükség van egy kis kikapcsolódásra, 
elszakadni a mindennapok egyhangúságából. Februárban 
ezért indítottuk új rendezvénysorozatunkat. Rendszeresen 
kulturális teadélutánt tartunk. 
Október 11-én Kudlik Júlia volt a vendége a Bezerédj Tea-
délutánnak, aki hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb 
tévés személyisége. Közel fél évszázados pályafutása során 
megérdemelten vívta ki a nézők szeretetét. Kedves mosolya 
és szakmai felkészültsége mindig garancia volt a színvonalas 
műsorra. Nem véletlen, hogy a meghatározó tévés egyéni-

ségre mindenki emlékszik. Ezt bizonyítja az is, hogy nagyon sokan eljöttek. Neve elsősorban a 
Delta tudományos híradóval forrt össze, melynek 33 éven át volt a házigazdája. 
Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy ebből a műsorból ismerhették meg a tudomány és a technika leg-
újabb eredményeit. Az elmúlt évtizedek során több tucatnyi műsor házigazdájaként tevékenykedett. 
Gyakran volt műsorvezetője vetélkedőknek, koncerteknek és a Táncdalfesztiválnak. 1991 és 1999 
között vetítették „Gazdit keresünk” c. műsorát, melynek révén több ezer sanyarú sorsú háziállatnak 
sikerült gazdát találni. A kilencvenes években a Juli-suli országszerte nagy népszerűségnek ör-
vendett - nemcsak a nők körében. 
Ez alkalommal először a szeretet kommunikációjáról hallhattuk, megható történeteket mesélt a sze-
retetről. Nagyon fontos, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, szeressék egymást, mert 
„különben elveszünk egy szálig”. Korunk legnagyobb betegsége a meg nem értés. Ezután beszélge-
tésre került sor, melyen sok érdekes mozzanatot hallhattunk az életéből és a munkájáról.  
Végül meglepetésként felvillantottuk néhány emlékezetes vidám pillanatát, amelyeket régi szil-
veszteri műsorokban láthattunk.  Kudlik Júlia mondanivalója, előadásmódja, lelket melengető sza-
vai minden jelenlevőt megérintettek, és gyorsan elröpültek a találkozó órái. Mindenki nagyon jól 
érezte magát, aki ellátogatott a rendezvényre. Sulyok Attiláné 
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Magyar Népmese Hete 
2012. szeptember 24-28. 

A magyar népmese napja tiszteletére már 6. alkalommal 
egész hetes programsorozatot rendezett a Bezerédj-kastély 
könyvtára. Ezen a héten minden a meséről szólt! Méltón 
megünnepeltük Benedek Elek születésnapját, aki 1859. 
szeptember 30-án látta meg a napvilágot Székelyföldön. 
Az ifjúság számára meséket, verseket, színdarabokat, tör-
ténelmi műveket írt.  Tartalmas programokkal készültünk 
az idén is. Szeptember 24-én nyílt Fazakas Sándor kiállítá-
sa, mely csodálatos gyökérszobrokat mutatott be. A 
„Benedek Elek” meseillusztrációs rajzpályázat eredményét 
is kihirdettük, a legszebb alkotásokat kiállítottuk. 

Szeptember 25-én tartottuk a mesemondó versenyt 1-6.osztályos tanulóinknak. A zsűri tagjai olyan 
nyugdíjas pedagógusok voltak, akik hosszú évtizedeken át itt tanítottak az iskolában: Csehy Józsefné 
Liza néni, Kontra Józsefné Aranka néni és Kalotai Zsoltné Melinda néni. 
A következő napon az óvodások érkeztek hozzánk, akik közösen adtak elő egy-egy verset. A játszó-
házban a gyerekek nemezből készítettek labdát. Az utolsó napon pedig a „Meserétes” zajlott a könyv-
tárban, egész nap szólt a mese, gyerekek és felnőttek mondhatták el, olvashatták fel kedvenc meséi-
ket. Ezen a héten közel 700 mese iránt érdeklődőt láttunk vendégül a Bezerédj-kastélyban! Mindenkit 
sok szeretettel várunk jövőre is! Sulyok Attiláné 

Czeizer Adolf 6.a 

Dimitriu Katerina 5.b 

Kosztyán Zsuzsanna 7.b 

Talpas Máté 6.a 

Pusztai Fanni 7.b 
Póczik Dávid 6.a 

Kajtár Márton 1.a 
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Benedek Elek mese-
illusztrációs rajzpályázat 

eredménye: 
Óvodás kategória 
1. Iklódi Mátyás 
2. Rugovics Fanni 
3. Juhász Mihály 
1-2. osztály kategória 
1. Liska Balázs 
2. Sári Anna 
3. Héder Dorina 
3-4. osztály kategória 
1. Zsédely Boglárka 
2. Felker Zsófia 
3. Burkali Liliána 
5-6. osztály kategória 
1. Dimitriu Katerína 
2. Szalay Anna 
3. Tímár Orsolya 
7-8. osztály kategória 
1. Szabó Alexandra 
2. Szabó Veronika 
3. Kosztyán Zsuzsanna 

1-3. osztályosok: 
1. Csala Kata Rebeka 2.b 
(Nagyné Venesz Judit) 
2. Surányi Eszter 3.b 
(Markóné Mészáros Márta) 
3. Kajtár Márton 1.a (Varga 
Zoltánné) 
4. Nagy Júlia 3.c (Kustosné 
Wulcz Gabriella) 
 

4-6. osztályosok: 
1. Léb Eszter 6.a (Bősze Le-
vente) 
2. Fáczán Zsófia 5.a (Süveges 
Jusztínia) 
3. Ferenczy Fruzsina 4.a 
(Varga Mária) 
4. Horváth Bence 5.b (Bősze 
Levente) 

Érdekességek az emberi testről 
 

Az agy annyi energiával működik, mint egy 10 wat-
tos égő. 
Átlagosan napi 60-100 hajszálat veszítünk. 
A női hajszál átmérője fele a férfiakénak. 
Kezünk körmei négyszer gyorsabban nőnek, mint a 
lábkörmeink. 
A szőkék több hajszállal rendelkeznek. 
Legalább a hajszálaink 50%-át el kell veszítenünk, 
mielőtt ez feltűnne valakinek. 
A nők szíve gyorsabban ver, mint a férfiaké. 
A tüdő bal fele kisebb, mint a jobb fél, helyet hagy-
va így a szívnek. 
A nők kétszer többet pislognak, mint a férfiak. 
Az ember élete során annyi nyálat termel, amellyel 
akár két úszómedence is megtölthető lenne. 
Az emberi gyomorban található sav elegendő egy 
borotvapenge feloldásához. 
A gyomrunk belseje 3-4 naponta megújul, mivel a 
régi feloldódik a gyomorsavban. 
A fülzsír termelése elengedhetetlen a normális fül-
működéshez. 
A fogunk már a születésünk előtt 6 hónappal elkezd 
nőni. 
Minden baba kék szemmel születik, ez később az 
UV-fénynek köszönhetően éri el a szülőktől örökölt 
színét. 

Találós kérdések 
Ha az idő komisz, ott ülök a fejeden. Hogyha 
jön egy nagy, erős szél, nem maradok helye-
men. 
Akárhol légy, szólok Neked, hogyha keres ro-
konod. Nincs is ezért sose nyugtod, s csengeté-
semet okolod. 
Ormányom van műanyagból. Van bennem egy 
porzsák. Felszippantok minden piszkot, resz-
kessetek morzsák! 
Ha a hajad nagyon kócos, olyan, mint a boglya, 
beleszántasz fogaimmal, s leszek hajad foglya.  
 
Papiroson szántanak, betűt vetnek velem. He-
gyezővel kihegyeznek, ha kitört a belem.  
 
Orrocskádon csücsülök, füleiden vagyok, sze-
meidet gyógyítgatom, az üvegem ragyog.  
 
Úgy átnéznek rajtam, mintha nem is lennék: de 
ha piszkos volnék, azt már észrevennék.  
Tehelyetted szorzok-osztok, van bennem egy 
napelem. A számokat összeadom, s a négyzetre 
emelem. 
Nagy hidegben jég leszek, nagy melegben pá-
ra. Szárazságban rálocsolnak fűre meg a fára.  
 
Néha kifli, néha bogyó, néha növő, néha fogyó.  
 

Pasinszki Balázs 1.a 

A mesemondó versenyen a következő 
eredmény született: 

(sapka) 

(mobiltelefon) 

(porszívó) 

(fésű) 

(ceruza) 

(szemüveg) 

(ablak) 

(zsebszámológép) 

(Hold) 

(víz) 
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Egy nap a kulisszák mögött 
Szeptember közepén egy különleges színházlátogatáson vehettünk részt a nyolcadikosokkal Erika 
néni szervezésében. 
Már 3. alkalommal rendezett a színház nyílt napot, amikor érdekes programokon át bemutatták a szín-
ház kulisszatitkait. Megnézhettük a hatalmas épületet a tetőtől a pincéig. Bekukkantottunk egy próbá-
ra, egy öltözőbe, a balettosok próbatermébe, a jelmeztárba, még a fodrászatba is. A zsinórpadlásról – 
amely 17 m magasan van a színpad felett – néztük a GyőrBeugrót. Körbevezettek bennünket a szín-
pad alatt, felett és mögött is. Közben láttuk egy-két előadás 
díszletét is, és sok érdekeset meséltek. Kipróbálhattuk a forgó-
színpadot működés közben, beleülhettünk székekbe és forog-
tunk körbe-körbe, nagyon jó volt. A fénytechnikai bemutatón 
régebbi és modern reflektorokat mutattak. Izgalmas és látvá-
nyos lézershow-ban volt részünk, melyet zenével is kísértek. 
Nagyon érdekes volt megnézni a kulisszatitkokat, mert ezeket 
máskor nem láthatja az ember. 

Karczag Annamária, K. Szabó Réka 8. o. 

Színházlátogatás Győrben 
Iskolánk kisdiákjai október 17-én ismerkedtek meg Kolontos Palkó történetével a Bartók Béla Műve-
lődési Központban. Az utazás izgalmai után az előadás kezdetére sikerült mindenkinek elfoglalnia a 
helyét. Ki állítja meg az Ördögöt? Fontos kérdése volt ez a mesének. Zsákodi uram, Juliska édesapja 

biztosan nem. A főszereplő pedig csak alszik, lustálkodik, 
mintha minden a legnagyobb rendben lenne. A gyerekek sze-
rették volna, ha minél előbb felébred Palkó, hiszen ő is el akar-
ta nyerni a szép Julis kezét. Sok-sok ének és tánc színesítette a 
Nektár Színház előadását, ahol még magát a veres Ördögöt is 
megtáncoltatták. A történet végére – mint a magyar népmesék-
ben mindig - minden jóra fordult, s Zsákodi uram együtt fakadt 
dalra Palkóékkal. Mindenkinek nagyon tetszett a gyermekszín-
ház előadása! alsósok 

Aradi vértanúk 
Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–
49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett hon-
védtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 
tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi 
tizenhármak elnevezést is. Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett 
császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy ve-
zérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt. Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokok-
hoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. Egyébként egyikük tábornoki rendfo-
kozatát sem ismerték el hivatalosan az osztrákok. A vértanúk között Kiss Ernő honvéd altábornagy 

volt a rangidős, aki korábban császári királyi ezredes volt, a 
többiek ettől mind alacsonyabb osztrák tiszti rendfokozatokat 
viseltek. A magyar sereg a Világos közelében levő szőlősi me-
zőn tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. Ez nagy sértés volt 
a császári oldal számára. Ha nekik adták volna meg magukat a 
magyarok, annak üzenete az lett volna, hogy az ellenük folyta-
tott szabadságharc elbukott. Így azonban az volt az üzenete a 
fegyverletételnek, hogy a két nagyhatalom fegyveres erőivel 
szemben nem lehet tovább harcot folytatni. Maár Kristóf 8.b 
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Színház - A Padlás 
 

Október 11-én megnéztük A Padlás című musicalt a Bartók 
Béla Megyei Művelődési Központban. A történet 1988-ban, 
mindvégig egy budapesti padláson játszódik. 
A mű egy betörés, két szerelmes fiatal és négy, a túlvilágot 
kereső szellem történetét meséli el két felvonásban. Egy fiatal 
tudós kísérletezik a padláson: távoli, titokzatos bolygók üzene-
teit próbálja megfejteni. Ekkor pottyan be a négy mesebeli 
szellem, akiket mindig kihagynak a mesékből. A történet az ő kalandjaikról szól. Az előadást Presser 
Gábor zenéi és Sztevanovity Dusán dalszövegei teszik élvezetessé. 
Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon tetszett az előadás. Remélem, a következő színházi 
látogatásunk is hasonlóan érdekes és izgalmas lesz. Stanka Renáta Ildikó 5.a 

Játékajánló – Diablo III . 
Alapvetően nem könnyű egy olyan játékról beszélni, mint a Diablo 
III. Nagyon megosztja az embereket, még azt a rajongói bázist is, 
ami most sem heverte ki a Diablo II visszaesését az első részhez ké-
pest. A Blizzard fejlesztői nem voltak vakok: tapasztalták már a 
StarCraft II esetében, hogy egy klasszikusként számon tartott előd 
folytatását elkészíteni nem hálás feladat: akármit csinálsz, szánal-
masnak tart majd valaki. Éppen ezért merész döntéseket hoztak: en-
nek eredménye az lett, hogy a Diablo III nem a második rész feltupí-
rozott változata. Sok szempontból semmi köze sincs az elődökhöz - 

néhány elemében viszont kifejezetten emlékeztet azokra. 
A Diablo III egy akció-szerepjáték, amelyben feladatunk a világ maradékát megmenteni a gonosztól 
különféle hősök bőrébe bújva. A játék nagyban épít a csapatmunkára, és rengeteg véletlen esemény 
teszi a küldetéseket változatossá. A Blizzard fejlesztőgárdája alaposan felrázta az izometrikus nézetű 
akció-rpg formuláját a harmadik résszel: annyira, hogy sokan megkérdőjelezik az "rpg" részt - és az 
igazságtól most nem is állnak annyira távol. Nézzük azonban gyorsan a stílus lényegét, mivel kifeje-
zetten sok pejoratív, egyszavas leírást találtunk már rá, amelyek sikeresen elmennek a lényeg mellett. 
Ebben a műfajban a szerepjáték részt az adja, hogy karakterünk folyamatosan fejlődik: szintenként új 
képességekhez juthat, és lehetőségünk van arra is, hogy különböző tulajdonságpontokat osszunk el a 
karakterlapon. A fejlődés harmadik nagy szeletét a fegyverek és a viselt páncél adja: egyre erősebb 
tárgyakkal egyre több mindenre leszünk képesek. Ez adja tehát harci repertoárunk szerepjátékos alap-
ját. A játék nem rossz, főleg azok számára, akik rajongói voltak az első két résznek. 

Magyar Adrián 8.a 

Könyvajánló 
Jay Asher: Tizenhárom okom volt… 

 
Ez a könyv egy szerelmes fiúról szól, aki egy napon hazaérve az iskolából, 
az ágyán talál egy cipős dobozt, benne hét régi hangkazettával. Amikor be-
lehallgat az első kazettába, kiderül, hogy az a lány beszél a szalagokon, aki-
be szerelmes volt, és aki nemrég öngyilkos lett. Mind a hét kazettán külön-
böző helyszínek vannak, és miközben hallgatja, végigmegy mind a tizenhá-
rom helyszínen. A legelején Hannah elmondja, hogy végig kell hallgatni az 
összes kazettát, és tovább kell küldeni annak, aki utána következik. Clay 
feszülten figyeli a kazettákat, annál is inkább, mivel az ő neve is elhangzik, 
jelezve, hogy bizonyos mértékben felelős a lány haláláért. A fiú a kazetták 
alapján izgalmas nyomozásba kezd, amelyet végig követhetünk a könyvet 
olvasva… Kosztyán Zsuzsanna 7. 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. 

Vasutas család csemetéje hazaér első napja után 
az iskolából. Kérdi az apuka: 
-Na kisfiam, milyen volt az első nap a suliban? 
-Csalás az egész. Ki volt írva az ajtóra, hogy 
1.osztály, de belül mindenhol csak fapadok. 
 

Két barát beszélget: 
- A feleségem egy angyal! 
- Jó neked! Az enyém még él. 
 

- Miért ilyen rövidek a szőke nős viccek? 
- Azért, hogy ők is meg tudják jegyezni... 
Két rendőr sétál a Duna-parton. Az egyik oda-
szól a másiknak: 
- Te, Józsi! Nézd! Ott a budai vár! 
- Hadd várjon csak. 
 

Két őrült a diliházban pókerezik. Az egyik meg-
szólal: 
- Sakk! 
- Te hülye! A dominóban mióta van szabadrú-
gás? 
 

− Farkaséhes vagyok! Anyu, mi van ebédre? – 
állít be otthonába nagy sebbel-lobbal az eminens 
diák. 
− Lencse. 
− És homorú vagy domború? 
 

Bölcsesség 
A tudós még abban sem hisz, amit tud. 
 

Válogatta: Magyar Adrián 8.a 

Humor-morzsák 
Szabó Veronika  7.a 


