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Egészségnap 
Sulihívogató 

Mikulás és advent 
Akikre büszkék vagyunk: 

Léb Eszter, Szabó Alexandra és Veronika 
Nyílt napok a győri középiskolákban 

Könyv-, és filmajánló 
Képregények 
Körkérdés: 

Miért szeretek ebbe az iskolába járni? 

Tóthárpád Ferenc 
Szórom a mákot 
 
Luca, Luca széke 
elkészül-e végre? 
Édesapám faragja, 
Kész már minden darabja. 
 
Össze kéne rakni! 
Minek még faragni? 
Türelmetlen gyermekek 
Várják már az ünnepet. 
 
Karácsonykor éjjel 
Félve nézek széjjel. 
Szórom, szórom a mákot, 
nagyon-nagyon vigyázok. 
 
Éjfélkor felcsendül, 
Hálaének zendül. 
Minden hívő énekel, 
Szentmisével ünnepel. 
 
Felállok a székre, 
Luca, Luca-székre. 
Templomajtók, nyíljatok! 
Boszorkányok, fussatok! 

Gratulálunk 
Eszter! 

Újságunk júniusi számá-
ban már beszámoltunk 
róla, hogy Léb Eszter to-
vábbjutott a „Kormos 
István Regionális és 
Nemzetközi Vers- és 
Prózamondó” verseny 
őszi döntőjébe. Ma már 
azt is tudjuk, hogy első 
lett. Büszkék vagyunk 
Rád, és gratulálunk Ne-
ked és Bősze Levente 
tanár úrnak! 
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CSENGETÉS 

Egészségnap a felsőben 
 
November 14-én, szerdán rendezte meg iskolánk az 
Egészségnapot. Először a tornateremben voltak ügyes-
ségi feladatok, ahol mindenki nagyon szépen szere-
pelt. Ezután felmentünk az emeletre és csapatokban 
dolgoztunk. 
Minden csapat kapott egy lapot, és érdekes feladatokat 
kellett megoldani. Különböző egészséghez kapcsoló-
dó kérdések voltak. Ezt követően egy rövid előadáson 
vettünk részt. Végül almát kaptunk jutalmul. 
Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát ezen a 
napon. 

Fáczán Zsófia 5.a 

Egészségnap az alsóban 
 
November 14-én Egészségnap volt az iskolában. Ne-
künk negyedikeseknek a 2. órában a védőnő tartott elő-
adást a tisztálkodásról. Az 5. és a 6. órában pedig a fiúk 
és a lányok vetélkedtek: ki tud többet az egészséges 
életmódról. 
Először egészség-totót töltöttünk ki. Majd egészséggel 
kapcsolatos feladatlapot oldottunk meg ételekről, vita-
minokról, mozgásról. Ezt követte egy keresztrejtvény. 
Nagyon szoros volt a „mérkőzés”. Az utolsó feladat 
döntötte el a versenyt, ami az volt, hogy egy szövegből 
egészséggel kapcsolatos fogalmakat kellett kikeresni. A 
vetélkedés végül a lányok győzelmével zárult. 
Reméljük, hogy jövőre is ilyen jó lesz az Egészségnap, 
mert nagyon sok hasznos dolgot tanultunk játék köz-
ben. Tóth Bettina Anna 4.c 

Érdekességek az emberi 
testről 

 
Minden ember kb. fél óráig egyetlen 
sejtként létezik, ezután indul be a rob-
banásszerű sejtosztódás. 
Egy nagy étkezés után a hallásunk éle-
sebbé válik. 
Ha a nyálunk nem oldja fel a falatot, 
akkor nem érezzük az ízét. 
Az emberi orr képes 50000-féle szag-
minta megjegyzésére. 
Míg a szemünk mérete nem változik a 
születésünk után, az orrunké és a fülün-
ké igen. 
Hétfőnként sokkal több ember hal meg 
szívinfarktusban. 
Az ember előbb meghal az alvás hiá-
nyától, mint az éhezéstől. 
A betegségek 90%-át a stressz okozza. 
A nevetéshez 17 izmunkat használjuk, 
míg a homlokunk ráncolásához 43-at. 
A babák még 300 csonttal születnek, ez 
felnőtt korukra 206 darabra csökken. 
Az ember kb. 1 cm-rel magasabb reg-
gel, mint este. 
A legerősebb emberi izom a nyelv. 
Egy lépés megtételéhez 200 izom mun-
kája szükséges. 
Az emberi ajak azért piros, mert gazda-
gon átszőtt hajszálerekkel. 
Minél hidegebb helyen alszunk el, an-
nál nagyobb eséllyel lesz rémálmunk. 
Az emberi könny olyan enzimeket tar-
talmaz, mely számos baktériumot el-
pusztít. 
Az emberi test annyi hőt ad le fél óra 
alatt, mellyel felforralható akár 2 liter 
víz is. 
Senki sem tudja önmagát megcsiklan-
dozni. 
Az ember az egyetlen olyan élőlény, 
mely képes érzelmi okok miatt köny-
nyezni. 
A jobbkezes emberek átlagosan 9 évvel 
tovább élnek balkezes társaiknál. 
Az agy használja fel a véráramban ke-
ringő oxigén 20%-át. 
Az arcszőrzet sokkal gyorsabban nő, 
mint bármely más szőrzet a testen. 
Az ember túléli azt, ha a belső szervei 
nagy részét eltávolítják. 

Az „Ifjúságért Alapítvány” 
megköszöni támogatóinak 

az SZJA 1%-os felajánlását. 
 

Az ebből 2009. évben befolyt 917.617 Ft-ot diákújság 
kiadására, jutalmazásra, színházlátogatásra, óvodai 

játszótér és udvar fejlesztésére és tanulóasztalok vásár-
lására fordítottuk. 

 

Az ebből 2010. évben befolyt 730.497 Ft-ot diákújság 
kiadására, jutalmazásra, színházlátogatásra, óvodai 

játszótér fejlesztésére, és hátrányos helyzetű gyerme-
kek táboroztatására fordítottuk. 

 

Az ebből 2011 évben befolyt 623.121 Ft-ot diákújság 
kiadására, jutalmazásra, színházlátogatásra, óvodai 

játszótér fejlesztésére és iskolai szakkör támogatására 
fordítottuk. 

 

Adószám: 19115865-1-08 
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CSENGETÉS 

Csipkerózsika a színházban 
 

Az alsós diákok november 28-án ismét színházban jártak. A Csipke-
rózsika című zenés mesejátékot tekintettük meg a Turay Ida Színház 
előadásában. 
Minden kisgyerek ismeri Csipkerózsika szívet gyönyörködtető törté-
netét, melyet egy francia meseíró Charles Perrault írt le először, az 
1600-as évek végén. A kis hercegnőt születésekor átokkal sújtja egy 
gonosz boszorkány. Az átok szerint mielőtt nagykorú lesz a szépsé-
ges lány, egy mérgezett tű szúrása végez vele. Különösen izgalmas 
volt, amikor megjelent a színpadon az északi boszorkány. (Kicsit 

meg is ijedtünk.) 
A jószívű tündérek mindent elkövetnek, hogy ne teljesedjék be az átok, de hiába. Csipkerózsika 100 
éves álomba szenderül, amelyből csak egy herceg szerelmes csókja ébresztheti fel. Klasszikus dísz-
let, remek színészi játék, valamint Csajkovszkij zenéje tette örök élménnyé az előadást. Nagyon tet-
szett. 
Otthon mindenki elmesélte az élményeit. Reméljük, hogy a következő előadás is ilyen érdekes lesz. 

Alsó tagozatosok 

Játék, zene, tánc ... klubdélután 
 

November 23-án, péntek reggel osztályunk izgatottan jött iskolába. 
Mindenki figyelte, hogyan gyűlik az asztalon a sok finomság, ropog-
tatnivaló, innivaló. Alig bírtuk kivárni a délutánt, amikor végre el-
kezdődött az osztálybuli. Érdekes játékokkal kezdtünk: kanállal itat-
tuk egymást, késsel, villával ettük a csokit, szoborrá váltunk! A sep-
rűs tánc és a székfoglaló már hagyomány a klubdélutánjainkon, min-
dig nagy sikert arat. Legutoljára az elmaradhatatlan limbó hintó ze-
néje szólt, bizony a "léc"  alacsonyabbra és alacsonyabbra került. 
Csak a legügyesebbeknek sikerült átjutni alatta. A fergeteges hangu-

lat miatt egy kicsit meghosszabbítottuk a bulit. Alig várjuk a következőt! 
4.a osztályosok 

Illusztrációk Hárs László: Varázslat című verséhez 

Bögöly Boglárka 4a 

Dávid Marcell 4a 

Zsédely Réka 4a 
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Óvodánk jelenti 
 

„November, november, 
morcos, borús vénember. 
December-ber-ber-ber 
Mikulást vár az ember.” 

 
Hipp-hopp elérkezett az 
ősz egyik nagy napja, a 
Márton-nap ról való 
megemlékezés. Minden 
csoportban szorgalmasan 
tanulták a gyerekek a li-
bákról szóló mondókákat, 
énekeket és Márton püs-
pök legendáját, amit egy-
egy késő délutánon el-
mondtak a szülőknek is. 
Közösen készítették el a 

szebbnél-szebb lámpásokat, amelyekben sejtelme-
sen világítottak a mécsesek. A jóízű eszem-iszom 
után – mert a mondás így járja: „Aki Márton nap-
ján libát nem eszik, az egész évben éhezik” – vi-
dám énekszóval, és a lámpás fényével kísérve, 
hazaballagtak a vendégek. 

A nagycsoporto-
sok idén is elutaz-
tak a sportcsar-
nokba, ahol az 
Oviolimpia  fela-
dataival ismer-
kedhettek meg. A 
közös bemelegí-
tés után kipróbál-
hatták, ki milyen 

gyorsan tud futni, milyen messzire képes dobni a 
kislabdát, és tud-e akkorát ugrani helyből, mint a 
szöcskék. Másfajta játékos feladatok során az óvó 
nénik felmérték, hogy ki milyen jól számol, be-
szél és csalafinta kérdésekre mennyire képes talp-
raesett választ adni. Csúnya néven ezt hívják 
Difer-tesztnek. Ennek ismeretében megbeszélik 
az óvó nénik az anyukákkal, apukákkal, hogy kik-
nek miben kell még segíteni ahhoz, hogy az isko-
lában ne érjék csalódások. Egyik nap délután pe-
dig a tanító nénikkel ismerkedhettek meg egy jó 
kis játszóház keretében. Azért, hogy a nagycso-
portosok szülei jól tudják segíteni gyerekeiket, 
sok dolgot kell tudniuk. Ehhez adott tanácsokat 
Kardos Péter tehetségfejlesztési szakértő a Szülők 
klubjá ban. 
Nagyon kellemesen éreztük magunkat a Bezerédj-
kastélyban a Holle anyó című előadáson, majd, a 

H a n g r a f o r g ó 
együttes műso-
rán. A Kipi-kopi 
kalapács cím 
mesterségekrő l 
szóló dalokat, 
népdalokat rej-
tett. Jó volt 
együtt énekelni 

az ismert dalokat és hallgatni a sokféle hangszert. 
A múzeumi órák keretében már karácsonyi han-
gulatban készülődtünk. Nagyon érdekes techniká-
val ismerkedhettek meg a gyerekek, a fémdombo-
rítással. Készültek angyalkás, gyertyás képek. 
Mindig nagyon várjuk a Mikulás t. Sokszor szinte 
látjuk is suhanni a szánját, halljuk a csengő csilin-
gelését, és talán a kis krampuszok is ott leselked-
nek ablakainknál. 
Igyeksz ik  i s 
ilyenkor minden 
kisgyerek jónak 
lenni, nehogy 
virgács legyen a 
csoki helyett a 
csomagban. Hogy 
gyorsabban teljen 
addig is az idő, az óvó nénik báboztak a télről és a 
Mikulásról, aki december 6-án délelőtt minden 
csoportba személyesen is ellátogatott, és megtöl-
tötte a kis csizmákat. 
Advent idejébe kerültünk. Nagy várakozás tölti 
meg szívünket, ebben segít a szép zene is. A 
nagycsoportosok egy része a Richter-teremben 
hallgathatta meg a „Kis mesék nagy zenekarra” 
című előadást. A kisebbeket pedig Muzsikás Pé-
ter várta interaktív zenés színházába a Világosvár 
oviba. 
Luca napján illik elvetni a búzamagot, hogy ka-
rácsonyra szép zöldre nőjön. Felelevenítjük a régi 
szokásokat is a termésvarázslással és jókívánság-
okkal. 
Hamarosan ideér az év talán legszebb ünnepe, a 
karácsony. Szép versekkel, énekekkel készülő-
dünk. Egy délután a szülőket is vendégül látjuk, 
hogy ők is megpihenhessenek egy kicsit, és meg-
tölthessék a szívüket szeretettel. 
M indenkinek áldott, békés karácsonytM indenkinek áldott, békés karácsonytM indenkinek áldott, békés karácsonytM indenkinek áldott, békés karácsonyt    

kívánok:kívánok:kívánok:kívánok:    

Járfásné Tibold Ilona 
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Sulihívogató a leendő elsősöknek 
 
November 21-én délután az alsó tagozatos tanító nénik egy játékos foglalkozásra hívták a nagycso-
portos óvodásokat a Győzelem úti iskolába. 
Az apróságok a játék mackóikkal érkeztek, és vidámsággal töltötték meg a tornatermet. Először be-
szélgettek, azután mesét hallgattak, énekeltek és medvevadászatot játszottak, majd a tanító nénik se-

gítségével csupa mackós dolgot 
bütykölhettek. A végén mindenki 
hazavihette a saját maga által készí-
tett könyvjelzőt, tévémacis és játék 
mackós képet. Ajándékba macis mé-
zeskalácsot és színezőt is kaptak a 
leendő kis iskolások. 
Reméljük, hogy mindenki nagyon jól 
érezte magát, és szívesen jön majd 
iskolába. 

Miért szeretek ebbe az iskolába járni? 

Megkérdeztük iskolánk néhány diákját, miért jó a 
Petőfibe járni? 
Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert kedvesek 
a tanítók, izgalmasak az órák. (Kiss Virág 4.c) Jó a 
társaság, sok barátom van. (Forgó Angelika 6.b) 
Nagyon jók a tanárok és sokat lehet tanulni. (Szalay 
Anna 6.a) Sok érdekeset tanulunk, rendesek a taná-
rok. Rengeteg jó programot szerveznek. (Vinkler 
Viktória 6.a) Mindenki nagyon kedves. A tanárok 
jól tanítanak, mindent megmagyaráznak. Az anya-
got sokszor átvesszük dolgozat előtt. Itt tanítanak a 
legjobban! (4.a osztályosok) Nagyon szép a díszítés. 
Az ünnepekhez mindig szépen feldíszítik az alka-
lomhoz illően. Az iskolának még saját könyvtára is 
van. (Léb Eszter 6.a) Sok digitális tábla és írásvetítő 
van az iskolánkban. (Oldal Zsombor 4.c) A 
számtech teremben jók a számítógépek. (Baranyai 
Dávid 4.c) Amikor idejöttem, a fele osztályt ismer-
tem, mert ovis társaim voltak. (Mészáros Lili 4.c) Jó 
nagy a tornaterem, elég jó állapotban van. Az udva-
ron focipálya is van. (Horváth Balázs 4.c) Heti 
négyszer van testnevelés. Szép nagy az udvar. 
(Szalai Csaba 4.c) Ez a suli van a legközelebb. Meg 

azért is, mert itt van az összes barátom. (Schosz Re-
beka 4.c) Nagyon szép a tantermünk. Az osztá-
lyunkban új minden pad. (Kovács Anna 4.c) Azért 
szeretek ebbe az iskolába járni, mert jó a társaság, 
jó itt tanulni, meg nagyon kedvesek a tanár bácsik 
és a tanár nénik. Az iskola új igazgatója is nagyon 
kedves. Ezért szeretek ide járni! (Varga Zília 4.a) 
Sokféle sportra lehet járni, sok érdekes tantárgy 
van, sok érdekes dolgot lehet tanulni. Nagyon szere-
tek versenyeken részt venni pl.: a Petőfi-futáson. 
(Kelemen Brigitta 4.a) Szeretek ide járni, mert min-
dig jó a hangulat, és itt tanulnak a barátnőim is. 
Aranyosak a tanító nénik és sok programot szervez-
nek nekünk. (4.a) A tanárok kedvesen várnak min-
ket mindennap és az osztálytársaimmal is jó együtt 
lenni. Sok jó program van: kirándulni megyünk, a 
bolhapiac is mindig jól sikerül, de a legjobbak a 
klubdélutánok, ahol sokat nevetünk. (Dávid Marcell 
4.a) Kedvenc osztályfőnököm Marika néni, aki na-
gyon humoros, igazságos tanító. Szeretem az ének 
órát is, másik humoros tanárunk, Rusznyák Éva 
néni miatt. Jó dolognak tartom, hogy vannak nyol-
cadikos barátaim is. (Horváth Gergő 4.a) 

Ajándékozott a Mikulás 
December 6-án minden gyermek pattanva kel 
ki ágyából, hiszen ez a nap Mikulás eljövete-
lének napja. Iskolánkba is ellátogatott a „jó 
öreg”, aki a diákönkormányzat képviselőit 
kérte meg, hogy segítsenek neki. Először a 
Győzelem úti iskola tanulói kapták meg aján-
dékcsomagjaikat – természetesen egy-egy 
mondóka vagy dal elhangzása után - majd 
Mikulásunk a felsős tanulókhoz is bekopogta-
tott. Köszönjük az ajándékokat! 
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A Mikulás legendája 
December 6.-a kapcsán utánanéztem a Mikulás  legendájának. A 
nagyszakállú, nagypocakos, piros ruhás krampusszal járó Mikulásra, 
aki a kéményen keresztül hozza ajándékait a gyerekeknek, és külön-
böző népek e napra eső hagyományaira voltam kíváncsi.  
A téli ünnepek ajándékozó lényeinek nagyon régi hagyománya van 
egész Európában: 'Frau Holle', ’Fagy apó’, ’Tél apó’ olyan meseala-

kok, akik részben szerencsét hozó és ajándékozó, részben ijesztő lények. A rémisztően fagyos alakot a 
germán főisten Odin továbbélésének tekintik, akinek kettőssége, a jó és a rossz mutatkozik meg a de-
cember 6-i szokásban: jóságos arccal ajándékot oszt, míg büntető segédei ijesztgetnek. Odinnak több 
elnevezése volt, „Hosszú Szakállúként” is emlegették, akinek volt egy lova, amellyel hatalmas távol-
ságokat tudott megtenni. A német néphagyomány szerint a gyerekek Odin lovának tettek ki csizmács-
káikban a kémény mellé szalmát és répát, Odin pedig hálából ajándékokat hagyott nekik. A skandiná-
voknál a leghíresebb a lappföldi Joulupukki, akinek figurája azonosult a Télapó alakjával. A Mikulás 
az Egyesült Államokban a szeretet ünnepének főszereplője, a modern Mikulás-figura  viszont csak a 
XIX. század második felében alakult ki. Történetem mesélését 1804-re visszamenőleg  kezdem, ami-
kor a New York Historical Society társaság a holland tradíció szerint ajándékhozóként tisztelt Szent 
Miklóst választotta védőszentjének. Előkerült egy fametszet, amely Szent Miklóst ábrázolta; alatta 
egy vers volt olvasható, amely a Sancte Claus címet kapta. Pár évvel később egy másik versben is 
megjelenik egy ajándékhordó „Santeclaus”, ahogy éppen óriásbundába öltözve, rénszarvas által von-
tatott szánkón közlekedik. Moore történetében a szánkót nyolc szarvas húzta, emellett a szerző beve-
zette a kéményen való leereszkedés mítoszát is. A XIX. század végére már kezdett közismertté válni a 
Mikulás figurája. Öltözéke jellemzően bunda volt, piros, kék, zöld vagy lila ruházat. Egy bostoni 
nyomdász 1885-ben kiadott egy képeslapot, amelyen piros ruhában ábrázolja a Mikulást. A túlsúlyos, 
piros öltözetet viselő öregúr figurája innen kezdett széles körben elterjedni. A népszokás és a Mikulás 
kifejezés csak a 19. század végén érkezett Magyarországra, ezért a keresztény gyökerű Mikulás-
ünnep hagyománya harminc-negyven évvel idősebb, mint a Télapó-ünnep vallástalan hagyománya. A 
magyar falvakban sokáig élt a "miklósolás", a lánccsörgető alakoskodás szokása, amit végül kiszorí-
tott a jóságos keresztény Mikulás. Léb Eszter 6.a 

Adventi séta 
December 6-án délután, sok felső tagozatos diákkal színházban jártunk. A kis herceg című előadást 
néztük meg, amely nagyon tetszett. A színészek között már ismerős arcokkal találkoztunk. A színda-

rab után (6. a osztály) Márti néni vezetésével adventi sétára indul-
tunk. A hideg idő ellenére mindenki nagyon lelkes volt. Először a 
Széchenyi térre mentünk. Ahogy közeledtünk a tér felé, már hallottuk 
a karácsonyi énekeket. A sok árus között felfedeztük a Betlehemi is-
tállót, a Télapó szánját a rénszarvasokkal, kisvasutat és egy mesehá-
zat. Itt nagyon vidám képeket készítettünk. A város karácsonyfája is 
itt van felállítva. Majd a Baross útra indultunk. A karácsonyi hangula-
tot még inkább fokozta a vásár illata. A faházakban sült gesztenyét, 
langallót, kürtős kalácsot és puncsot kínáltak. Már nagyon fáztunk, 

ezért bementünk a McDonald’s-ba. Lassan kiolvadt kezünk, lábunk, és újra elindultunk. Kiérve az 
utcára, láttuk, hogy besötétedett, és nagyon meglepődtünk, hogy 
milyen szépen ki van világítva a belváros. Már messziről feltűnt 
mindenkinek a lézeres fényjáték az üvegpalota oldalán. Körbe-
jártunk ezen a téren is, majd megcsodáltuk a szépen feldíszített, 
kivilágított városházát. Innét már haza indultunk. A buszon is 
még sokat beszélgettünk és nevettünk. Este hat óra körül érkez-
tünk meg. Köszönjük szépen Márti néninek, hogy velünk töltöt-
te ezt a délutánt. Nagyon jól éreztük magunkat! Látogassatok el 
Ti is a szépen feldíszített belvárosba! Boldog karácsonyi ünne-
peket kívánok mindenkinek! Nagy Bence 6.a 
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Országos versenyen díjazták rajzosainkat 
Lázárné Verebes Ilona felkészítésével két diákunk is remek eredményt ért el a TakarékPont Háló-
zat gondozásában lebonyolított pályázatokon. A versenyt az ország mintegy 3000 iskolájában hir-
dették meg, és sok száz diák alkotása közül választhatott a zsűri. A Petőfi iskolának egy testvérpár 
szerzett dicsőséget. Erről beszélgettünk két kiváló rajzolónkkal, Szabó Alexandrával és testvérével 
– a Csengetés újság örökös képregény alkotójával – Szabó Veronikával. 

HG: - Meséljetek 
nekem egy kicsit a 
versenyről! 
SzV: - Tulajdon-
képpen két témát 
adtak meg, ame-
lyekről rajzot lehe-
tett készíteni, 
egyik címe a 
„Vigyázz rám!”, a 
másiké pedig 
„Mindenütt jó, de 

legjobb otthon!” volt. Saját elképzeléseink szerint 
kellett a kiválasztott témát megörökíteni.  
HG: - Melyik témát választottátok? 
SzV: - Én az egyik kategóriában készítettem rajzot, 
„Vigyázz rám!” címmel, amelyben azt kellett kifej-
teni az Ezer lámpás éjszakája keretében, hogy mi-
lyen veszélyek fenyegetik a mai fiatalokat, és egy-
ben emlékezzünk az eltűnt gyerekekre. 
SzA: - Én mindkét kategóriában készítettem alko-
tást. Azt akartam bemutatni, hogy a család és az 
otthon az, amely biztonságot, szeretetet ad, és 
nagyban befolyásolja, hogy felnőttként milyen em-
berek leszünk. Sajnos sok gyerek önszántából vagy 
sem, eltűnik, vagy olyan helyzetbe kerül, ahonnan 
nincs kiút. 
HG: - Miként zajlott le a verseny, mit kell erről 
tudnunk? 

SzA: - Azt mond-
ták az eredmény-
hirdetésen, hogy 
több mint ezer 
pályamű érkezett a 
felhívásra, melyek 
közül ötszáz került 
a zsűri elé, akik 1-
3. helyezéseket, és 
összesen 6 külön-
díjat osztottak ki. 
Ezen kívül közön-
ség is szavazott a Facebook-on.  
HG: - Láttam mindegyikőtök művét, nagyon meg-
győzőek, és kerek történeteket mesélnek el. A zsűri 
is így találta, hiszen különdíjasok lettetek. Hol 
került sor a díjak átadására? 
SzV: - Budapesten volt a ceremónia, az Eleven 
Parknak nevezett játszóházban, ahova anya vitt el 
minket és nővérünk, Patti is velünk tartott. Jutal-
munk egy  táskányi ajándék volt, benne könyvvel, 
bögrékkel és természetesen rajzeszközökkel. 
HG: - Közben egy másik versenyen is diadalmas-
kodtatok. 
SzA: - A Kovács Margit iskola rendezett egy ver-
senyt, ahol az Amerikában élő indiánok volt a té-
ma. Veronika második lett, én pedig első. 
HG: - Köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálok 
a sikereitekhez! 

Számítástechnika Országos Tanulmányi Verseny iskolai forduló 
Az idén is nagyon nehéz feladatokat 
kellett megoldaniuk ifjú programozó-
inknak. Nagy kihívást jelentett idő-
sebb, már több éves tapasztalattal ren-
delkező versenyzőinknek, hogy a már 
jól ismert Comenius Logo program-
nyelv helyett, a modernebb gépekhez 
igazított Imagine Logóval kellett 
megbarátkozniuk. Tanárainknak is 
öröm, hogy tizenketten értünk el 
olyan eredményt, amellyel továbbjut-
hatunk a regionális fordulóba (az ő 
nevük van kiemelve), amely 2013. 
február 16-án lesz a Kazinczy Gimná-
ziumban. Izgatottan várjuk, hogy me-
het-e mindenki. 

Zavada Ármin 
Szabó Alexandra 
Princzes Dániel 
Szabó Veronika 
K. Szabó Réka 
Wurm Fruzsina 
Nagy István 
Kelemen Márk 
Maár Kristóf  
Kosztyán Zsuzsanna 
Meskó Patrik 
Fehér Ádám 
Papp Zoltán 

Oross Balázs 

Molnár Máté  

Pintér Martin  

Horváth Dániel 

Szabó Márk 

Kardos Ramirez 

Talpas Máté 

Nagy Bence 

Kardos Raul 

Horváth Bence 

Vinter Tamás 

Földvári Dávid 

Baranyai Dávid 

Burus Levente 

Oross Bálint 

Hancz Máté 

Szabó Szilárd 

Horváth Kornél 

Illik Alex 

Rum Rómeó 

7-8. osztályosok 5-6. osztályosok 3-4. osztályosok 
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Berg Judit 
a Rumini, Hiszti és sok jó gyerekkönyv írója 

 
A népszerű fiatal írónő lesz a vendége a kastélynak március 5-én. A szerencsések 
személyesen is találkozhatnak vele. Berg Judit bátran hasonlítható olyan gyerekíró 
klasszikusokhoz, mint pl a svéd Astrid Lindgren - ő is bámulatosan ért a gyerekek 
nyelvén. A titka pedig az, hogy komolyan veszi a mesterségét: gyerekeknek írni.  
Nyolcadik után kéttannyelvű gimnáziumba jelentkezett. Tizenöt éves korában négy 
hónapot töltött New Yorkban. Az ELTE Bölcsészkarán szerzett magyar–angol sza-
kos tanári diplomát és drámatanári végzettséget. Gyermekként kaszkadőr akart lenni, 
és örökké kalandregényeket olvasott. Először egy gyerekszíndarabot írt, még egyete-
mista korában. Ez volt az első darab, amelynek a rendezésében is részt vett. Ennek 
hatására találta ki, hogy felvételizik dramaturg szakra. Gyerekszínházzal és tanítással 
akart foglalkozni. Nyelvi lektorként és fordítóként is működött, majd újságíró lett. 
Közben megszületett legnagyobb lánya, Lilla. Az első meséket neki találta ki. Berg 
Judit ma négy gyermek édesanyja, és sikeres mesekönyvíró. Három lánya és kisfia 
nemcsak ihletője történeteinek, de néha ötletgazdáik is. Történeteit a világos megfo-
galmazás jellemzi, amit a gyerekek is könnyen megértenek. Könyvei nemcsak jók, de szépek is. Az 
első szó, ami eszünkbe jut a könyveiről, az a kaland. Az Év Gyermekkönyve-díjat 2007-ben a 
Rumini  c. könyvéért kapta meg, majd 2011-ben József Attila-díjjal jutalmazták. A Rumini fordula-
tos, izgalmas, szellemes, kitűnően megírt, letehetetlen kalandregény, a csavargóból hajósinassá lett, 
szeretnivaló, bátor és agyafúrt kisegér, Rumini főszereplésével. Ez a könyv sok olvasni szerető gyer-
meknek nyújt kikapcsolódást, és sok olvasni (még) nem szerető kiskamasszal szeretteti meg az olva-
sást. A Rumini igazi mese-kalandregény. (Néha a szülők fel is szokták olvasni, de a második és har-
madikosok már egyedül is boldogulnak vele.) Elsősorban kisiskolásoknak ajánlott, de nagyobb gyere-
kek is lelkesen olvassák. Ruminit már játsszák a Magyar Színházban, az írónő részt vett a színpadra 
állításában. 
Berg Judit művei közül emeljünk ki még néhányat! 
A Maszatos mesék a legkisebbek számára íródott sorozat. Minden kötetben két mese olvasható Ma-
szatról, a kisfiúról, és legjobb barátjáról, Hóchócról. A könyvekben a legkisebbek mindennapi életé-
hez köthető rövid mesék találhatók. 
Tündéres sorozat: A kis erdei tündérek kalandjait elsősorban óvodásoknak ajánlja, bár a kisiskolások 
is szeretik olvasgatni. 
Mesék a Tejúton túlról: Ez a mesekönyv már bevezetés a meseregények, kalandregények világába: 
hét mese egymás után. Óvodásokat és kisiskolásokat is leköt. A rajzok egészen különlegesek. 
Cipelő cicák-sorozat: Ez a sorozat nagyon cselekményes és vicces. Ovisoknak és kisiskolásoknak 
ajánlott. Fontos, hogy nagy betűvel szedték, és minden oldalon sok a kép, így a frissen olvasni tudó 
gyerekek is boldogulnak vele! 
Két kis dínó-sorozat: Trikó és Nyamm két kis dinoszaurusz a zsírkréta korból. Különös ismertetője-
gyük, hogy alig nagyobbak egy mobiltelefonnál. Trikó triceratopsz, három szarvat visel a fején, mégis 
nagyon szelíd. Páfrányevő, de a főtt kukoricát és gumicukrot jobban szereti. Nyamm tirex. Nagyon 
erős, harcias és gyors, de nem a sok eszéről nevezetes. Kalandjaik a zsírkréta korban kezdődnek, majd 
egy varázslat segítségével eljutnak a XXI. századi Budapestre. Sulyok Attiláné 

Cinikus Cini Osztronkovics Fanni 8.a 
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Idén ősszel megjelent a mozikban az Alkonyat széria új része, ami-
re én rögtön el is mentem a tánctársakkal. Nagyon izgalmas volt, 
mert ebben az epizódban - mint tudjuk -  Bella már halhatatlan 
vámpír, ugyanis az előző részben, miután megszülte kislányukat, 
utána Edward átváltoztatta. Lányuk, Renesmee csak félig halhatat-
lan, és van vérkeringése is. De ezt a gonosz vámpírok  - a volturik - 
nem tudják, ezért meg akarják ölni. Edwardék családja időben ész-
hez kap, és elutaznak barátaikhoz tanukat gyűjteni ahhoz, hogy 
bizonyítani tudják, a kislány nem veszélyes. Sokan el is jöttek 
Cullenékhez, és várták a volturik lépését. Hamarosan jött is az üzenet, hogy a csata azonnal elkez-
dődik, mihelyt megmarad a hó. Szerencsére még volt egy kis idejük, mert bár a hó csak esett és 
esett, de folyton elolvadt. Mikor Bella reggel felébredt, egy levelet talált Alice-től. A levélben az 
állt, hogy Alice és Jasper elmentek. Bella és Edward nem értették, hogy miért döntöttek így. Bella 
Edward tudomása nélkül kutatni kezd Alice után, és rájön, hogy a lánynak látomása volt a 
volturikkal vívott csatáról. Bella megcsináltatta az útleveleket Jacobnak és Renesmee-nek a bizton-
ság kedvéért, hátha menekülniük kell. Mikor visszaért, már késő este volt, és látták, hogy megma-
radt a hó. Edward annyit mondott Bellának, ne aggódjon, mert reggelnél előbb nem támadhatnak. 
Reggel mindenki felkészült a csatára, Bella is próbálgatta képességeit, majd kimentek a csatatérre. 
Mikor odaértek, látták amint jönnek a volturik. Carlisle próbálta elmagyarázni Aronak, hogy a kis-
lány nem halhatatlan, ezért nincs szükség a vérontásra. Aro magához hívatta Renesmeet, és nem 
hitt a szemének. Miután Renesmee-t visszaengedte a családjához, megjelent Alice és Jasper. Alice 
odament Arohoz, és elmondta neki, hogy nagyon rossz dolgot látott a jövőről. A volturik vezére, 
Aro a szuperképességével megnézte Alice látomását, amiben Cullenék harcoltak a volturikkal, és 
egytől-egyig megölték őket. Aro mikor elengedte Alice kezét, lefújta a csatát, hiszen rájött, hogy 
Renesmee tényleg nem halhatatlan. A volturik csapata visszavonult, és Cullenék is boldogok, meg-
könnyebbültek voltak. 
Nekem erről a részről az első benyomásom az volt, hogy valóban az egyik legjobb rész, igaz mind-
egyiket nagyon szeretem. Kedvenc szereplőim: Jacob, Bella, Edward, Alice és a pici Renesmee (de 
amúgy az egész Cullen család szimpi ebben a filmben). Akit nagyon utálok: A volturi csapat összes 
tagját, főleg a látójukat. 
Mindenkinek ajánlom ezt a filmet és a könyvet is! Lázár Lili 7.a 

Könyvajánló 
Berg Judit: Rumini 

 
Egyik kedvenc könyvsorozatom a Rumini, amelynek 
idén jelent meg az ötödik része. Most a legelső kötetről 
írnék nektek. A főszereplő Rumini, az egér és barátja, 
Balikó a Szélkirálynő nevet viselő áruszállító hajón dol-
goznak, mellyel beutazzák a világot. Kalandjaik során 

megtudhatjuk, mit rejt a Ragacs-tenger, a titkos sziget, és Félszemű Morti 
boltja. Különösen az a rész tetszett, mikor Balikó megmentette Ruminit, 
akit el akartak adni rabszolgának. Kedvenc karakterem maga a főszereplő 
Rumini, egy hős egér, aki mindenáron meg akarja szerezni a győzelmet 
minden kihívás során. A szerző nagyon humorosan meséli el az esemé-
nyeket, szinte mi is ott lehetünk a Szélkirálynő fedélzetén. Mindenkinek 
nagyon ajánlom, aki szereti a könnyed kalandokat. A kötet sikerét az is 
jelzi, hogy már színdarab is készült Berg Judit történeteiből. 

Ferenczi Fruzsina, 5.a 

Filmajánló 
Twilight Saga-Breaking dawn part 2 

Alkonyat-Hajnalhasadás 2. rész 

Most Emese Tünde 2.c 

Kocsis Kitti 1.c 
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Könyvajánló: Dobozváros 

„ Csak azt add másnak, aminek Te is 
örülnél, ha kapnád.” (H. Tatiosz)  

Simon Nina 1c 

Adventi várakozás 
 

Iskolánk dolgozói és helyi lakosok az ad-
venti várakozás jegyében kiállítást szer-
veztek Régi idők játékaiból a Kisdobos 
utcai épületben. Mellette különböző nagy-
ságú, formájú, korú mackók is láthatók a 

gyerekek nagy örömére. 

A karácsonyra énekszóval várunk 
A karácsonyt megelőző időszak énekkarost, embert pró-
báló időszak. Az ünnepi várakozáshoz hozzátartozik, 
hogy felcsendüljenek a dalok, a furulyaszó. A minden 
ősszel újjáalakuló iskolai énekkaroknak a december 
mindig nagy erőpróba. Nem csak a szeptembertől tanult 
dalokat kell bemutatni, hanem azt is, hogy együtt, egy-
ségesen tudunk kiállni, és emberileg is mindent megte-
szünk az éneklés, a zene szolgálatáért. Amikor az osz-
tálytársak irigykednek, mert az énekkarosok minden 
szereplés után ötöst kapnak, nem tudják, hogy mekkora 
áldozatot hoznak érte: délután, sőt hétvégén a szereplés-
hez igazítják saját, sőt családjuk programját. Igen, a csa-
ládét is! Mert van olyan, hogy édesanya, édesapa, nagy-
mama, nagypapa, kistestvér ott van, amikor egy kisgye-
rek szerepel. Sajnos olyan is előfordul, hogy a család 
nem engedi szerepelni a kis énekest, vagy maga a kórus-
tag felejti el, hogy társai várnak rá valahol. 
A felsős énekkarral énekeltünk két Mikulás ünnepségen,  
és az önkormányzat 
által szervezett Betle-
hemnél a posta mellett. 
Az alsósok advent má-
sodik vasárnapján a 
ménfői katolikus temp-
lomban a kicsik 
„mocorgó” miséjét tet-
ték szebbé énekükkel, 
furulyázásukkal. Ők 
fognak szerepelni a harmadik heti gyertyagyújtásnál a 
posta melletti Betlehemnél. Alsósok és felsősök egy-
aránt szerepelünk még a kastély karácsonyi koncertjén 
20-án, és az ötödikesek által adott iskolai karácsonyi 
műsorban is. 
December 22-én 16 órakor a ménfői nagy betlehemest 
adják elő Juszti néni színjátszósai. Gyere el, nézd meg 
Te is! 

Írta és rajzolta: Lakatos István 
Főszereplők: Zalán és Székláb 
Mellékszereplői: Zalán szülei, Anna és Balázs, 
Jónás a kecske, Egyes Dobozváros alapítója és 
vezetője, törpék, elrabolt emberek, Kolompóc a 
szőrös vízimanó, Porc a patkány. 
Lakatos István könyve kalandos, varázslatos és 
szívhez szóló történet. 
A meseregényben egy szép napon Zalánhoz egy 
Székláb nevezetű öregember kopogtat be. Közli a 
fiúval, hogy szülei már nem az igaziak, mert a 
dobozvárosiak kicserélték őket. Zalán nem tehet 
mást, mint útra kel az ismeretlen öregemberrel, 
mert csak így lát esélyt arra, hogy viszontlássa az 

igazi szüleit. Sok furcsaság 
történik velük. A fiú egy-
szer eltűnik a szobák renge-
tegében, de ez kisebb fur-
csaság, mint az, hogy egy 
síneken guruló házban utaz-
nak. Ők együtt láttak egy 
felhőt meghalni, és amint 
kicserélik, Zalán megjárja 
Dobozvárost. Bátran 
viselkedett, amit később meg is bánt, Székláb 
segítségével azonban  kiszabadul. Legyőzik-e  
Dobozvárost? Olvasd el és kiderül. 

Szalay Anna 6.a  
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Dimitriu Alexandra 3b 

Nyílt napok a győri középiskolákban 

Krúdy Gyula Gimnázium, 
Két Tanítási Nyelvű Középiskola,  

Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
Idén én a Krúdy Gyula iskolában voltam a nyitott kapuk 
napján. Az igazgató úr kezdte az iskola ismertetését. Be-
szélt az intézmény alapításáról, képzéseiről és a felvételi 
eljárásról is. Ezután az igazgatóhelyettes vette át a szót. Ő 
egy humán szakon tanuló osztály osztályfőnöke, így a ta-
nárnő erről a szakról informált bennünket, egy PowerPoin-
tos előadás kíséretében. Ezt a két tannyelvű osztályokból 
érkezett egy-egy diák követte (egyikük kilencedikes, a má-
sik végzős), akik elmesélték tapasztalataikat, és elmondták 
tanácsaikat is. Engem 100 százalékosan sikerült meggyőz-
niük, hogy nem fogom megbánni, ha ebbe az iskolába je-
lentkezem. Pápai Blanka, 8.a 

Lukács Sándor Mechatronikai és 
Gépészeti Szakképző Iskola  

Pályaválasztás előtt én a Lukácsban voltam Nyílt nap 
alkalmából, ahol kimerítő tájékoztatást kaptunk az is-
koláról. Közel 1600 tanuló jár oda, és rengeteg külföl-
di céggel van kapcsolatban, ezért is fogott meg ez az 
iskola, mert rengeteg lehetőség van. A Lukács egy-
szerre szakközépiskola és szakmunkásképző is, de én 
inkább a „szakközepet” választottam, mert az ad érett-
ségit, utána pedig szakmát is kap az ember. Az iskola 
nagyon tetszik külsőre, bár a társaságtól kicsit tartok, 
de remélem, meg fogok birkózni a feladattal. Persze, 
ha felvesznek.  Magyar Adrián, 8.a 

Hild József Építőipari 
Szakközépiskola 

Minden iskolás életében bekövetkezik 
egy fordulópont, amikor el kell dönte-
nie, hogy mivel szeretne foglalkozni. Ez 
nehéz választás, ugyanis befolyásolja 
egész életünket.  Ebben a tanévben az 
én vállamat is „nyomja” ez a komoly 
feladat. Mivel sok minden érdekel, ezért 
több iskolába is ellátogattunk a Nyitott 
kapuk napján. A Hild József Építőipari 
Szakközépiskola tetszett meg a legjob-
ban. Ebben az iskolában építészetet le-
het tanulni. A nyílt napon tartottak ne-
künk egy előadást, amiben bemutatták 
az iskolát, a tagozatokat, hogy melyiken 
mit tanítanak, a különböző iskolai ese-
ményeket, a számítástechnikai tervező 
programokat. A végén fel lehetett tenni 
a kérdéseinket, majd ezután körbejártuk 
az iskolát. Megnéztük az informatika 
termet, ami nagyon jól fel van szerelve. 
A választás még mindig nehéz, de az 
iskolalátogatásoknak köszönhetően sok 
új információhoz jutottam. Sok szeren-
csét mindenkinek, aki idén vagy a jövő-
ben fogja megírni a felvételit! 

Wurm Fruzsina 8.a 

Rendezvénylátogató füzet 
 

Kedves Diákok! 
Ezt a hosszú nevű kis lapocskát akkor 
kaphatjátok meg, ha részt vesztek a Be-
zerédj-kastély valamelyik délutáni ren-
dezvényén. Ráírjuk a neveteket, és azt, 
hogy melyik osztályba jártok. Ezután 
amikor eljöttök egy előadásra, koncert-
re, vagy éppen kiállítás megnyitóra, ak-
kor kérhettek bele pecsétet ahhoz a tan-
tárgyhoz, amelyikhez legközelebb áll az 
adott téma. Amikor összegyűlt egy 
tárgyból 3 pecsét, az adott tantárgyból 
kaphattok ötöst is. Itt a kastélyban ren-
geteg jó program van, amely érdekes és 
hasznos lehet számotokra is. Úgy gon-
dolom, érdemes használnotok a Rendez-
vénylátogató füzetet, tehát kérjétek nyu-
godtan a kastélyban, és szerezzetek a 
segítségével még több ismeretet és ezál-
tal jobb jegyeket. 

Nagyné Szabó Renáta 
programszervező  

„A sors nincs előre megírva.  
Saját magad alakítod, ha valamit nagyon szeretnél,  
akkor teszel érte, hogy teljesüljön,  
nem pedig várod, hogy az öledbe essen...”  

Tarr Kamilla 1.c 
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CSENGETÉS 

CSENGETÉS, 
a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak lapja. 

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

Nyomtatás: Palatia Nyomda. 

Szabó Veronika  7.a 

Ki volt Porubszky Ildikó? 
 
Porubszky Ildikó iskoláit Győrújbará-
ton kezdte, majd itt Ménfőcsanakon, a 
gimnáziumban érettségizett. 15 éves 
kora óta írt verseket. Gimnazista korá-
ban színdarabokat írásával is foglalko-
zott. Azt mondta egyszer: „Nagyon so-
kat köszönhetek a tanáraimnak.” 
Minden érdekelte, élményeit, gondola-
tait elmondta, leírta. Élete az alkotás, az 
írás, öröme pedig egy-egy vers végleges 
rögzítése volt. Gyakran megjelentek 
versei folyóiratokban vagy könyv alak-
ban. Nagyon hangulatos gyermekverse-
ket írt, ezek közül most álljon itt egy 
évbúcsúztató vers! Ha szeretnétek több 
versét is olvasni, gyertek a könyvtárba! 

Vége van az évnek 

Ihaj csuhaj buli van,  
szilveszteri buli van,  
a zenekar muzsikál,  
belerendül a csillár,  
a nagymama, a lekvár,  
a cicus is táncol már. 
 
Nagy a jókedv, zeng a dal,  
évet zár a zenekar:  
elöl jár a trombitás,  
nem jön rá ásítás,  
ha rájön az ásítás,  
trombitáját fújja más, 
utána az üstdobos,  
dobpergése hangzatos,  
orra csupa tejhabos,  
habverője cikkcakkos. 

Végül tipeg tekerős 
ő még pici, pityergős,  
a hangszere nyekergős,  
pofikája tepertős - 
na és még a nagypapa,  
kezében egy malacka,  
csillog füle és farka,  
visít az ártatlanka. 
 
Ő hozza a szerencsét,  
ő jelzi az év végét:  
azt visítja, hogy BUÉK!  
rögtön itt lesz az új év,  
legyen boldog, víg és szép,  
mindenkinek sok BUÉK!  


