
A Ménfőcsanaki 
Petőfi Sándor Általános Iskola lapja 

16. évfolyam 3. szám 
2013. április 

 

 

40 éve Petőfi 
A Csengetés sikere 

Az alsó tagozat hírei 
Győri Furulyafesztivál 
Óvodánkban történt 

Sportinterjú 
Hegyalján innen, Sokorón túl... 

Berg Judit a Bezerédj-kastélyban 
Könyvajánló 

 ...az édesanyákat  

Nem tudom... 
(Pápai Ildikó) 
 
Nem tudom, hogy azelőtt, míg 
e világra születtem, 
hol voltam, ha korábban még 
egyáltalán nem éltem...? 
 
Nem tudom, hogy amikor még 
a pocakban aludtam, 
hogyha éppen felébredtem, 
miféléket játszottam...? 
 
Nem tudom, ha öreg leszek, 
ki mesél arról nekem, 
hogy amíg csecsemő voltam, 
milyen volt az életem...? 
 
Nem tudom, hogy miért éppen 
Anya lett az anyukám,  
de azt nagyon köszönöm, hogy 
itt vagyok, s Ő vigyáz rám...  

Kisbán Vanda 1.c 

Sok szeretettel 
köszöntjük... 

és a várva várt tavaszt!  
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CSENGETÉS 

Iskolánk 1973-ban, éppen 40 éve vette fel Petőfi 
Sándor nevét. Felvetődik a kérdés; miért éppen a 
híres költő nevét viseli intézményünk? A választ 
egy korábbi, 1998-as Csengetés újságból idézzük, 
amelyet az akkori diák-újságírók készítettek a ma 
már nyugdíjas Takács Géza tanár úrral. Részlet a 
riportból:  �� �� ��  
„- Géza bácsi, mi volt ennek az iskolának 1973 
előtt a neve? 
- Az iskola névadására 1973-ban került sor. 1963 
előtt Állami Általános Iskola volt a neve, majd 
1963-tól 1972-ig Általános Iskola, Mezőgazdasá-
gi Szakközépiskola és Gimnáziumként működött. 
1973-ban volt Petőfi Sándor születésének 150. 
évfordulója. Előtte azonban 1970 végén Ménfő-
csanakot Győrhöz csatolták, a győri iskolák zö-
mének volt neve. Akkoriban inkább politikai sze-
mélyekről nevezték el az intézményeket. Mi azon 
gondolkodtunk, hogy olyan nevet adjunk, amit 
szívesen fogadnak a pedagógusok, a tanulók és a 
szülők is. Csehi József tanár úr – aki magyar és 
ének szakos tanár volt – javasolta, hogy vegyük 
fel a legnagyobb magyar költő nevét. A testület 
örömmel fogadta a javaslatot.  
- Miért március 15-én volt az ünnepség? 
- Petőfi Sándor 1823. január elsején született. Mi 
mégis március 15-én tartottuk a névadó ünnepsé-
günket, mert a forradalommal összeforrt Petőfi 
neve. Nagyszerű irodalmi műsor volt, amit Kontra 
Józsefné tanárnő vezetett. Baranyai Zoltánné rajz-
szakos kolléganő irányításával kiállítást rendez-
tünk. A Győzelem úti iskola bejáratánál most is 
látható Petőfi emléktáblát helyeztünk el. Neveze-
tes eseménynek számított ez akkoriban. 
- Járt-e Petőfi itt Ménfőcsanakon, és van-e ennek 
valami bizonyítéka? 
-Tőlünk is megkérdezték, milyen helytörténeti 
vonatkozása van Petőfinek Ménfőcsanakkal kap-
csolatban. Itt nem járt Petőfi, de elképzelhető, 
hogy átment Ménfőn, mert többször is megtette az 
utat Győr és Pápa között. A szellemisége miatt 
választottuk őt névadónknak, hiszen Petőfi emlé-
ke ma is elevenen él.  
- Milyen hagyományok, ünnepségek alakultak ki, 
amelyek a névadóhoz kapcsolódtak? 
- Szilveszterkor megkoszorúzták a névadó szob-
rát. A végzős 8. osztályosok is mindig elbúcsúz-
tak az emléktáblánál az iskolától. Márciusban 
minden évben a Petőfi-hét hagyományává vált: a 
szavalóversenyek, a Ki tud többet Petőfiről vetél-
kedő.”  �� �� ��  

Azóta 15 év telt el, vagyis éppen 40 éve viseli 
iskolánk a híres költő nevét. Az idei  Petőfi-nap is 
mozgalmasan telt, hiszen 170 diák mérte össze 
tudását szövegértésből és fizikából, a környék 
különböző iskoláiból sereglettek hozzánk. A ver-
senyek jellege változott, a mai kor oktatásához 
alkalmazkodván. Az ünnepélyes megnyitón a ta-
nítványainkból verbuválódott Marcal néptáncosa-
ink adtak ízelítőt a reformkor hangulatából, alsós 
diákjaink pedig a tavaszt csalogatták dalokkal és 
versekkel. Jelen volt a Győri TV is, az esti adás-
ban pedig a nézők betekintést nyertek a Petőfi-nap 
eseményeibe. Iskolánk honlapján jelenleg is meg-
nézhető ez a tudósítás. Egy felhívással fordulunk 
hozzátok: iskolatörténeti kiállítást szeretnénk 
készíteni az elmúlt 40 év eseményeiből, ünnep-
ségekről, amelyek a névadónkhoz fűződnek 
pl.: Petőfi-nap, Petőfi-futás. Örömmel vesszük a 
régi petőfis diákok visszaemlékezéseit és tárgyi 
emlékeit is! Kérjük, hogy az anyagokat a könyv-
tárba vigyétek. 
Jó kutató-gyűjtőmunkát kívánok: 

Szilbekné Cseh Györgyi 
igazgatónő 

40 éve Petőfi 

Tükör 

Ahogy az idő múlik, telnek a nappalok, 
az évek múlnak, mennek az évszakok, 

van, hogy tél vagyok, majd a télben nyár, 
az idő gyorsan múlik, és meg nem áll, 

s a tükörben már az öreg énem áll, 
Soha nem lesz már olyan érzés, mi az égbe száll. 

Repül az idő, nem leszek már fiatal soha, 
S nem hittem volna, hogy érhet ekkora csoda. 

Szamos Erika 8.b  
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Csengetés diadal 
Két éves szünet után az Öveges gyakorlóiskola idén ismét meghirdet-
te médiapályázatán a megye iskolaújságjainak versenyét. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy a jeles zsűri ismét a mi újságunkat találta a 
legjobbnak! A szerkesztőség köszöni minden közreműködőnek, cikk-
írónak, rajzolónak, diáknak és kollégának a segítséget, hiszen újsá-
gunk nem pusztán egy negyedévente megjelenő lap, hanem a ti mun-
kátok eredménye! Gratulálunk nektek! 
Nem kevésbé örömteli, hogy a médiapályázat publicisztika kategóriá-
jában Wurm Fruzsina aranytollú diákunk az előkelő második helyet 
szerezte meg modern kori Toldiról írt riportjával, melyet itt olvashat-
tok is! Gratulálunk! 

Újságíróként mindig is fontosnak tartottam, hogy 
segítsek másokon. Ezért is megyek minden hétvé-
gén ételt osztani a hajléktalanoknak. Az egyik 
alkalommal megpillantottam egy férfit, akit Tol-
dinak szólítottak, miközben levest adtak neki. 
Ismertem a nevet. Kíváncsi lettem, hogy vajon 
mit keres egy ilyen jómódú vállalkozó testvére a 
hajléktalanszállón. Így miután végeztem, gyorsan 
odamentem hozzá, beszélgetni kezdtünk, és ő 
elmesélte az életét.  
„Gazdag családba születtem második gyermek-
ként. Testvéremet kitaníttatták, Budapestre költö-
zött, míg engem a vidéki birtok „urának” szántak. 
Teltek-múltak az évek, majd mikor édesapám 
meghalt, hazajött György, hogy felvegye az örök-
ségét. Sajnos volt egy hátsó szándéka is, amit túl 
későn tudtam meg. Kiforgatott a jussomból, s 
elzavart a háztól. Ekkor úgy döntöttem, elmegyek 
a fővárosba, hogy jogi útra tereljem az ügyet. Az-
zal nem számoltam, hogy a saját bátyám le fogja 
fizetni a bírót is. A jogászt ennek ellenére ki kel-
lett fizetnem. Mikor bementem a bankba, hogy 
levegyem a maradék pénzem a számlámról, kö-
zölték velem, hogy drága testvérem zároltatta azt. 
Ezek után nem tudtam, mitévő legyek. Végül 
megegyeztem az ügyvédemmel, hogy minden 
hónapban fizetek neki egy keveset, míg le nem 
rovom az adósságom. Alkalmi munkákból éltem 
meg. Legtöbbször egy belvárosi boksziskolában 
dolgoztam, mint hivatásos ellenfél. 
- Ez konkrétan mit takar? 
- Fizettek azért, hogy szakmabeliekkel szálljak 
szembe, mikor azok gyakorolnak. Az egyik ilyen 
alkalommal felfigyeltek rám. Egy cseh ellenféllel 
kellett megmérkőznöm élesben, amiért nagy ösz-
szeget kínáltak. Rögtön el is fogadtam, és ezután 
együtt gyakoroltunk. Időközben rájöttek, hogy 

tiszta mérkőzésen nem tudna legyőzni a bajno-
kuk. Kitalálták hát, hogyha lefekszem a második 
menetben, akkor az eredeti összegnek a három-
szorosát fogják fizetni. Pénz hiányában belemen-
tem, de a meccs napján a lelkiismeretem közbe-
szólt. Az első menetben még minden a terv sze-
rint történt. Eltalált egy-két ütés, de komolyabb 
találat nem volt. Az ominózus körben azonban 
rájöttem, hogy nem tisztességes az, amit teszek, 
így nem hagytam magam. Kiütöttem ellenfele-
met. A mérkőzés után megbízóim megfenyeget-
tek, ha nem tűnök el, megöletnek. Kénytelen vol-
tam új állást keresni. Az adósságomat ezalatt si-
került lerendeznem, így nem volt akkora baj. Ek-
kor kerültem ide, a hajléktalanszállóba. 
- Mit gondol ezek után a testvéréről? 
- Borzasztóan csalódtam benne. Így utólag visz-
szagondolva, gyermekkorában is kapzsi volt. 
Mindezek ellenére azt sajnálom a legjobban, 
hogy elveszítettem a bátyámat. 
- Ezt megértem. Rengeteg mindenen ment keresz-
tül, s ha nem bánja, megírnám ezt az újságba. 
- Természetesen.”  
Ezek után elbúcsúztunk. Másnap megjelent a cik-
kem, aminek hatalmas visszhangja lett. Rengete-
gen írtak felháborodott hangvételű levelet. Hóna-
pokkal később újra találkoztam Toldi Miklóssal. 
Ekkor már elegáns öltönyben volt. Beültünk egy 
kávézóba, ahol elmesélte, hogy újratárgyalták az 
ügyét. A bíróság végül neki adott igazat. A va-
gyonát visszaszerzett úr végül megbocsátott test-
vérének. 
Úgy érzem, ennél jobban nem is alakulhatott vol-
na. Annak viszont nagyon örülök, hogy kiderült, 
van még igazság a Földön. 

Wurm Fruzsina 8.a  

A modern Toldi: avagy egy képzelt riport 



 

4 

CSENGETÉS 

Szövegértés verseny 
Március 14-én rendeztük meg hagyományos szövegértési verse-
nyünket a Petőfi-nap keretében. Közel 100 kisdiák mérte össze tu-
dását a győri és Győr környéki iskolákból. A versenyzők szépiro-
dalmi, ismeretközlő és dokumentum jellegű szövegeket dolgoztak 
fel a 60 perc alatt. A legjobbak oklevelet és könyvjutalmat kaptak. 

Háziversenyek 
Ebben a tavaszi időszakban minden 
évfolyamon lebonyolították a tanító 
nénik a háziversenyeket. Volt szép-
írás, nyelvtan-helyesírás, hangos 
olvasás és matematika. A verseny-
zők emléklapot kaptak, a legjobbak 
majd tagozatgyűlésen vehetik át 
okleveleiket. Az is kiderült egy már-
ciusi napon, hogy ki a legjobb vers-, 
illetve mesemondó kisdiák. 

Egyéb tanulmányi versenyek 
 
Tanulóink több városi versenyen képviselték iskolánkat. A 
Gerencsér Éva magyar nyelvtan versenyen a következő ki-
emelkedő eredményeket érték el tanulóink:  
1. helyezett Ferenczy Fruzsina 4.a,  2. helyezett Polócz 
Márton  4.b,  4. helyezett Bögöly Boglárka 4.a és Sélley 
Regina 4.c. Mind a négy tanuló bejutott a megyei döntőbe. 
Városi nyelvismerő verseny:  Sándor-Bint Bendegúz 2.c. 8. 
hely, valamint Ferenczy Fruzsina 4.a és Sélley Regina 
4.c  4. hely. 
Közlekedésbiztonsági verseny: Tóth Bettina 4.c 1. helye-
zett, valamint Illés Balázs 4.b 2. helyezett. Továbbjutottak a 
megyei versenyre, ahol Illés Balázs első lett, Tóth Bettina 
pedig negyedik. Ba-
lázs az országos ver-
senyen is nagyon 
szép, 9. helyezést ért 
el.  Gratulálunk. 

Varga Mária  

Az alsó tagozat hírei 

Berki Eleonóra 1.c 

Simon Nina 1.c 

"A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk 
kölcsön!"  

A Kertvárosi ÁMK Gyirmóti Művelődési Házának a 
Föld napja alkalmából szervezett túráján vettünk részt. 
A ragyogó napsütésben vidám hangulatban vetélked-
tünk. alsó tagozatos kisdiákok  

A kellemes tavaszi napsütésben szülők, nagyszülők 
segítségével, tanító nénikkel és tanító bácsikkal 
együtt szépítettük a Győzelem úti iskola udvarát. 
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Színházlátogatások Győrben 
 
Márciusban A suszter manói című mesejátékot tekintettük 
meg. Három közönséges kis házi manóról szólt ez a minden-
kit kacagásra ingerlő mese. Témája az önzetlen segítség-
nyújtás. Az előadást érdekesebbnél érdekesebb színpadi 
trükkök, táncbetétek, és Johann Strauss vidám dallamai tet-
ték színesebbé. Áprilisban volt az utolsó bérletes előadás, 
melyen Carlo Collódi Pinokkiója volt a főszereplő. Egy ta-
nulságos utazás során, amit a "fafejű" bábbal jártunk be, el-
mesélték, hogy mit is jelent az igazmondás, a becsület, és 
főként a szeretet. A mesejátékban próza és tánc egybesimult. 

alsósok 

Győri Furulyafesztivál 
Szorgalmasan gyakoroltunk és készülődtünk a Győri 
Furulyafesztiválra, amelyet február 20-án tartottak a 
Zsinagógában, amely egy csodálatos épület. Nekem 
nagyon tetszett, főleg az, amikor több százan egyszer-
re fújtuk el a kötelező műveket. Sok iskolát hallhat-
tunk: volt a Titanic című film betétdala, felcsendültek 
részletek az Oroszlánkirályból, és még sok musical-
ből. Mi a három Magyar táncot adtuk elő. Márta néni 
kísért bennünket dobbal, Varga Zoli bácsi pedig cite-
rán. Nagyon szépen köszönjük nekik. Nagy élménnyel 
tértünk haza. Major Bence 3.c  
 

Gyerekeink idén első alkalommal szerepeltek a Győri 
Furulyafesztiválon, amely már 20. alkalommal került 
megrendezésre. A mi Márta nénink is jubilált, hiszen a 
kezdetek óta töretlen lelkesedéssel készíti fel a gyere-
keket erre a rangos eseményre. Mi szülők is tudjuk, 
hogy milyen sok gyakorlás, munka van a szerepléseik 
mögött. Nagyon fegyelmezetten, szépen, hibátlanul 
adták elő a sok száz fős hallgatóság előtt műsorukat. 
Az az élmény, amikor a több száz kis furulyás és fel-
készítőik egyszerre szólaltatták meg a darabokat úgy, 
hogy nem volt félrefújt hang, számomra felejthetetlen. 
Gyönyörű volt! Gratulálunk gyerekek, csak így to-
vább! Itt szeretném megköszönni a szülők nevében 
Márta néni áldozatos munkáját, aki nagy szeretettel, 
de kellő szigorral készíti fel gyerekeinket a sok sze-
replésre. Köszönjük Zoli bácsinak is, aki mindig szí-
vesen elkíséri gyerekeinket a fellépéseikre, emelve 
annak fényét, valamint Macherné Rita néninek, aki 
magáénak érezve a szerepléseiket, támogatja Márta 
nénit. Majorné Horváth Joli, Major Bence anyukája  

Surányi Eszter 3.c 

Szabó Zétény 1.c 

Szkók Mirella 1.c 
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Legutóbbi jelentkezésemkor ígértem, beszámolok arról, ho-
gyan telt a farsangi időszak. Minden évben, amikor véget ér a 
bál, már elkezdik a gyerekek a tervezgetést, hogy jövőre mi-
lyen jelmezt öltenek. Szinte naponta újabb ötleteket találnak ki, 
mégis, amikor ideér a nagy nap, tele vagyunk meglepetésekkel. 
A lázas készülődés abban is megmutatkozik, hogy a termeket 
és folyosókat vidám színes álarcokkal, szemüvegekkel, lufikkal 
feldíszítjük. Az óvó nénik tarkabarka ruhákba bújva, mókás, 
tréfás dalokkal, versekkel, nagy csinnadrattával minden épület-
ben farsangi ráhangolódást tartottak. Megkóstolták azt is, mi-
lyen az igazi farsangi fánk. Nagyon finom, ajánljuk mindenki-
nek! Farsang napján egy kis időre vendégül látjuk a szülőket, nagyszülőket is, énekelünk és táncolunk 
közösen, majd amikor eltávoznak, akkor kezdődik az igazi vigadalom. A felnőtteknek is megvolt a 
külön báljuk, amit a kastélyban tartottunk, és nagyon jól érezték magukat a résztvevők. 
Sajnos a téli időszak arról is híres, hogy a bacilusok és vírusok lesben állnak, és alig várják, hogy be-

leugorhassanak a torkunkba, kellemetlen betegséget okozva. 
Nagy szükség van arra, hogy Szent Balázs, a torok védőszentje 
megvédjen minket áldásával. Persze nem árt az sem, ha finom 
gyógyteákat iszunk, és sokat mozgunk a friss levegőn. Február 
második napján izgatottan várjuk a híradást: Kijön-e a medve a 
barlangjából, meglátja-e az árnyékát? Mit jósol, hosszú lesz-e a 
tél? Mindenesetre mi vendégségbe hívtuk a plüssmackókat, és 
két héten át jobbnál jobb játékot játszottunk velük. Lassan eltelt 
a február, vártuk a ta-
vaszt. A hóvirágok ki-
bújtak a bokrok alatt, 

egy kis langyosabb szellő is ígérte a jó időt. Örömmel készü-
lődtünk nemzeti ünnepünkre, március 15-re. Festettünk zászlót, 
kokárdát, hajtogattunk csákót és a lányoknak pártát. A nagy 
napon ünneplő ruhába öltöztünk, és felidéztük a régmúlt ese-
ményeit. Minden csoport ellátogatott a kopjafához, letette meg-
emlékező ajándékát. Sajnos azonban Télapó újra bekeményí-
tett, úgy látszik, nem akar idén elmenni. Hiába küldte tavasz-
tündér a hírnökeit. Zord időben készülődtünk a víz világnapjá-
ra, és tartottuk meg a nagyoknak a környezetvédelmi vetélke-
dőt, ahol játékos feladatok megoldásával adhattak számot tudásukról. 
Idén ismét tárt kapukkal vártuk és fogadtuk a leendő óvodásokat és szüleiket, hogy megismerkedhes-
senek az óvoda életével. Néhány szépen szavaló kisgyermek képviselte idén is óvodánkat a Gyerme-
kek házában tartott Csiga-biga palota című versmondó vetélkedőn, ahol mindenki nyertes volt, és a 
végén játszóház várta őket. A hideg idő ellenére is nagyon vártuk a nyuszikát, aggódtunk, hogyan ér 
el hozzánk a hóban. Végül megoldotta, kölcsönkérte Mikulás bácsi szánját, biztos azon érkezett meg. 
Már nagyon várjuk, hogy kipróbálhassuk az új lapátokat, vödröket és futóbicikliket. Mindenesetre 

elkészítjük a kiszebábokat, és ünnepélyes körülmények között 
elégetve hívjuk a jó időt. 
Húsvét utáni szép szokás a komatálazás. Mi is megtartjuk, és 
barátokká, azaz komákká fogadják egymást a különböző cso-
portok tagjai. Készülődünk az oviolimpia elődöntőjére, a csa-
pattagok nagyon ügyesek, fürgék, hála a szakszerű edzéseknek. 
Ennyi fért bele mostani híradásomba, legközelebb a tavasz töb-
bi szép eseményéről tudósítok. 

Járfásné Tibold Ilona óvónő 

Óvodánkban történt 
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Sport interjú 
Németh Loránd 6.a 

HG - Szia! Már sokszor hallottuk, hogy te 
egy meglehetősen ritka, ám annál nehezebb 
sportot űzöl, hiszen tornázol. Melyik egyesü-
letben vagy? 
NL: - Igen, elsős korom óta „lógok a szeren”. 
Győrben a Bercsényi DSE torna szakosztá-
lyára járok. 
HG: - A fiúk inkább híres focisták szeretné-
nek lenni, de hogyan lesz valaki tornász? 
NL: - Nagy mozgásigényű gyerek voltam. 
Egyszer bevittek, és beírattak tornázni. Nem 
volt részemről tudatos döntés. A foci nem 
kötött le, míg a tornagyakorlatok nagyon 
energiaigényesek, nekem meg erre volt szük-
ségem. Az egyéni sport is jobban tetszik. 

HG: - A torna ráadásul sokoldalúságot igé-
nyel, mivel több szer is van. Melyik a ked-
venced? 
NL: - Legjobban a lólengés megy, talán azt 
szeretem leginkább, de kedvencem még a 
gyűrű is. 
HG: - Nem csodálom, a magyarok tornában 
elég jók az utolsó évtizedekben, elég csak két 
olimpiai aranyérmesünkre, Csollány Szil-
veszterre vagy Berki Krisztiánra gondolni. 
Van példaképed? 
NL: - Nincsen kimondott példaképem, de 
persze az olimpiát néztem. 
HG: - Milyen nagyobb eredményt értél el ed-
dig? 
NL: - Van egy csapat országos bajnoki ezüst-
érmem serdülő korcsoportban, és a Serdülők 
magyarországi válogatóján országos 7. helye-
zést értem el. 
HG: - Gratulálok. Milyen terveid vannak a 
tornával? 
NL: - Még nem tudom, hogyan lesz. Nagyon 
leterhelő a sok edzés, hiszen hetente ötször 
napi 3 órát gyakorlunk, ezért nagyon kevés a 
szabadidőm. Megfordult már a fejemben, 
hogy befejezem, de még nem tudom, miként 
lesz. 
HG: - Akkor én kitartást kívánok, és köszö-
nöm a beszélgetést! 

Ezüst minősítést kaptunk az Éneklő Ifjúságon 
Lázas izgalommal készültünk a szereplésre. Két héten keresztül minden nap összegyűltünk a máso-
dik nagyszünetben, hogy a pénteki próbákon jól begyakorolt fordulatokat, nehéz részeket mindenki 
megjegyezze. Már szinte hátulról előre is tudtunk egy-egy darabot, mégis féltünk, hogy a zsinagóga 
hatalmas épületében meg merünk-e szólalni, tudunk-e énekelni. Társaink is, tanáraink közül is néhá-
nyan meghallgattak bennünket próba közben, és mindenki azzal távozott, hogy bátrabban énekeljünk. 
Könnyű azt mondani, gondoltuk, de nagyon igyekeztünk megfogadni a tanácsot. A Barsi Ernő bácsi 
által gyűjtött rábaközi népdalokból összeállított csokrot még nem énekeltük máshol, így nagy figyel-
met kívánt tőlünk az előadása. Bartók Béla: Ne menj el című kórusműve volt az első, amit év elején 
Rita néni kezdett tanítani nekünk. Szerintem már a másik szólamát is tudja mindenki, mégis ettől 
féltünk a legjobban. A zsűri tagjai is észrevették bizonytalanságunkat, valószínűleg ezért nem kaphat-
tuk meg a fényesebben csillogó arany minősítést. Bárdos Lajos: Pénteki Péter, Szombati Pál című 
művét már a Mikulás ünnepségen is énekeltük. Igaz, akkor még nem szólt ilyen jól, mint most, mert 
mostanra már nagyon megszerettük, és örültünk, amikor bekerült a műsorba. Legszívesebben a Zene-
kari quodlibetet énekeltük, főleg, akkor, amikor Nikodém Géza bácsi gitározott hozzá. Géza bácsi a 
briliáns kíséretért külön dicséretet kapott a zsűritől. Mi is gratulálunk hozzá. 
Elhatároztuk, hogy jövőre igyekszünk még szebben énekelni. Kosztyán Zsuzsanna 7.b 
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A ménfőcsanaki Bezerédj-kastély könyvtára 
már 22. alkalommal rendezte meg a 
„Hegyalján innen, Sokorón túl…” népmese-
mondó versenyt. Győri iskolákból és Győr 
környéki településekről érkeztek a gyerekek – 
idén 25-en. A hagyományoknak megfelelően 
1992 óta minden évben megrendezésre kerül 
ez a verseny. Először iskolánk felsős énekka-
ra kis műsorral kedveskedett a vendégeknek 
Macherné Bedőcs Rita tanárnő felkészítésé-
vel. A hosszú múltra visszatekintő versenyt 
Takács Tímea önkormányzati képviselő nyi-
totta meg. Szilbekné Cseh Györgyi, iskolánk 
igazgatója, és intézményünk vezetője Zilahi 
Tímea is köszöntötték a versenyzőket. A zsűri 
elnöke az idén Kontra Józsefné magyar sza-
kos tanár volt. Munkáját Arany Piroska és 
Kalotai Zsoltné tanítók segítették, akik hosszú 
évtizedeken át tanítottak. Sok szép mesét 
hallhattunk tehetséges gyermekek előadásá-
ban, nagy élménnyel ajándékoztak meg ben-
nünket. 

A népmesemondó verseny eredménye: 
1.-2. osztályosok: 
1. Pintér Júlia - Bartók B. Ének-zenei Ált. 
Iskola Győr 

2. Bári Nóra - Petőfi S. Ált. Isk. Rábapatona 
3. Novák Olivér - Pilinszky J. Ált. Isk. Nyúl 
3.-4. osztályosok: 
1. Gondár Olimpia - Fiáth János ÁMK Győr-
sági Tagiskola 
2. Tróznay Ákos - Szabadhegyi Ált. Isk. Győr 
2. Cseh Zsófia - Apor Vilmos Katolikus Isko-
laközpont Győr 
3. Füsi Levente - Péterfy S. Evangélikus Ok-
tatási Központ Győr 
Különdíj: Bulyáki Gergely - Móricz Zs. Ált. 
Iskola Győr-Szentiván 
5.-6. osztályosok: 
1. Léb Eszter - Ménfőcsanak Petőfi Ált. Isk 

2. Lakatos Alexandra - Móra F. Ált. Isk. Győr 
3. Horváth Gergő - Sokorópátkai Ált. Iskola 
Különdíj: Gyertyás Róza - Nádorvárosi Ének-
zenei Ált. Iskola Győr 
Gratulálunk a versenyzőknek és köszönjük a 
felkészítőik munkáját!  
Léb Eszter 6. osztályos tanulónak külön gra-
tulálunk és további sok sikert kívánunk! Fel-
készítő tanára: Bősze Levente. 
A jövőben is szeretnénk a hagyományoknak 
megfelelően megrendezni ezt a vetélkedőt! 

Sulyok Attiláné 

„Hegyalján innen, Sokorón túl...” népmesemondó verseny 

• megtanuljon tanulni, 
• felébredjen tudásvágya, 
• megismerje a jól végzett munka örömét, 

• megízlelje az alkotás izgalmát, 
• megtanulja szeretni, amit csinál, 
• és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. 

Az iskola arra való, hogy az ember... 

(Szent-Györgyi Albert)  
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Berg Judit írónő a Bezerédj-kastélyban 

27 kötetével az 
egyik legsikere-
sebb gyerek-
k ö n y v s z e r ző , 
József Attila-
d í j a s .  A 
Ruminivel el-
nyerte "Az év 

gyerekkönyve" díjat. A négy gyermekes írónővel 
találkozhattak nemrég a 3-4. osztályos gyerekek. 
A találkozó után vele beszélgettünk. 
Hogyan emlékszik a gyermekkorára? Fiús kislány 
voltam, mindig vagány dolgot akartam csinálni! 
Kaszkadőr, síoktató akartam lenni. Aztán magyar
-angol szakos tanár lettem. 
Tudatosan készült az írói pályára? Az első gyer-
mekem, Lilu, sokszor hisztizett pici korában. Ne-
ki kezdtem el mesélni, és ezek a mesék sokat se-
gítettek. Ezekből született az első könyvem, a 
Hisztimesék. 
Melyik áll legközelebb a szívéhez a művei közül? 
Amit éppen írok, de legjobban a Rumini-
sorozatot szeretem. 
Különleges neveket ad a szereplőknek, helyszí-
neknek. Honnan erednek ezek? Megpróbálok va-
lami izgalmasat kitalálni, amiből lehet sejteni, 
hogy ott különleges fog történni. Szeretek beszélő 
neveket adni, és addig ízlelgetem, amíg tökéletes 
nem lesz. Kedvenc tevékenységem új szereplők 
kigondolása és elnevezése. 
Hogyan tudja összeegyeztetni az írást a család-
dal? Nagyon nehéz, otthon én is főzök, mosok, 
játszok a gyerekekkel. Gyakran éjjel írok vagy 
hajnalban. 
Mennyi idő alatt készül el egy könyve? Ez nagyon 
változó. Egy Rumini a kitalálással, átgondolással, 
megírással együtt egy év! A Maszat könyvek (a 
legkisebbeknek) pár nap alatt elkészülnek. 
Felolvassa az elkészült fejezeteket a gyerekeinek? 
Mennyire számítanak az észrevételeik? Ők is ala-
kítják a történetet. Segítenek megtalálni azokat a 
pontokat, amelyek más gyereket is érdekelnek. 
Hogyan él meg ennyi különböző történet egyszer-
re a fejében? Miközben az egyiken dolgozom, 
lappangva jelen van a többi is! Mindig van egy 
kiemelt történet, amivel foglalkozom, de közben 
a többi történet magvacskái, csírái is ott vannak a 
fejemben. 
Rumini-történetei nagyon sikeresek, hiszen izgal-
mas és kalandos! Hogyan született Rumini? Éve-
ken át fűztem a meséket a lányomnak. Annyira 
szerette, hogy ez lett a kedvence. Csakhogy új 

kalandokat nem könnyű kitalálni, gondoltam, le-
írok néhány történetet karácsonyra, ebből lett az 
első kötet. 
Miért szeretik a gyerekek a Ruminit? Leginkább a 
kalandok nyűgözik le őket, de azért is szeretik, 
mert izgalmas és humoros. Gyakran előfordul, 
hogy a gyerek korábban egyáltalán nem olvasott, 
de a Rumini meghozta a kedvét. 
Mikor fog megjelenni a következő Rumini? Ha 
nagyon ügyes vagyok, akkor karácsonyra. 
Fontosnak tartja, hogy szép képek legyenek a me-
sékben? Olyan illusztrátorokat választok, akiknek 
a rajzai illenek a meséimhez. Azt is szeretem, ha 
belenézek a könyvembe, akkor szép rajzokat lá-
tok benne. 
A Ruminiből izgalmas társasjáték is készült. Részt 
vett a társasjáték szabályainak kialakításában? 
Sokat vitáztunk miatta! Én azt szerettem volna, 
hogy a gyerekeknek ne csak dobni kelljen, hanem 
gondolkozni, terveket szőni. Remélem, jó lett! 
Mi a véleménye a mai médiáról? Annyi igényte-
len, ostoba vacak van a tv-ben, aminek nincs iga-
zi tartalma. Akkor már inkább társasozzunk, be-
szélgessünk, vagy nézzünk meg egy jó filmet! 
Megengedem, hogy a számítógépen játsszanak, 
de ezt behatárolom, mikor és mennyi ideig lehet.  
Mi kell hozzá, hogy valakinek ez legyen a hivatá-
sa? Kell hozzá nyelvérzék, bizonyos adottság, 
lelkesedés és kitartás, szorgalom. Izgalmas kita-
lálni, de megírni már sokszor fárasztó. 
Melyik kitüntetésére a legbüszkébb? A József 
Attila-díjra. Az egy komoly állami kitüntetés, és 
meseírók nem szokták megkapni. Erre nagyon 
büszke vagyok. 
Milyen tervei vannak? Kitaláltam egy új kaland-
regényt, amit a Rumini után írok. Sok mindent 
szeretnék színpadra írni, mert a színház is nagyon 
tetszik. Remélem, hogy a Ruminiből hamarosan 
rajzfilm lesz. 
Mi a legnagyobb kihívás most az életében? Egy 
sakkregény megírása. Nehéz feladat, de izgalmas.  
Mit tanácsol a gyerekeknek? Élvezzék a saját fan-
táziájukat, ne szabjanak neki gátat! Nagyon fon-
tos, hogy hozzanak ki magukból mindent! Ne 
csüggedjenek, ha valami nem megy vagy fárasz-
tó. A kitartás és a lelkesedés meghozza a gyümöl-
csét! Olvassanak, játsszanak sokat, élvezzék a 
gyermekkorukat!  
Köszönjük szépen a beszélgetést. A teljes cikket 
elolvashatják az iskola honlapján! 
Wurm Fruzsina, Ferenczy Fruzsina, Varga Zília, 

Sulyok Attiláné  
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Olaszok 
Az olaszok hangosak, alacsonyak. Folyton tésztát esz-
nek, mindenkinek barna haja van, és a szeme is olyan, 
öregkorukra megnő a hasuk. Az olasz pasik macsók, 
előszeretettel flörtölnek és néznek, jól öltözködnek. 
Isteni kávékat isznak. Családszeretőek, életük központ-
ja a családjuk, akikkel sok időt töltenek, és imádják a 
gyerekeket, még a férfiak is nekiállnak gügyögni az 
utcán. A nők katolikusok, a férfiak focisták, de mind-
kettőjükön egy csomó kereszt lóg. 
Franciák 
Ők az a nép, akik nem fürdenek, borvirágos az orruk, 
és nem nézik jó szemmel, ha valaki nem beszél az ő 
nyelvükön. Nem hajlandók angolul beszélni, és csigát 
zabálnak. Náluk minden nagyon drága, és egyébként is 
folyton a drága kávéházakban ülnek a drága és tökéle-
tes ruháikban. 
Angolok 
Róluk több dolog is beugorhat egyszerre, az egyik, 

hogy semmi mást nem esznek, mint húst, krumplit és 
zöldborsót, és hogy nem tudnak főzni. Eleve rejtély, 
hogyan maradnak életben. Viszonylag nagy a fejük az 
angol gyerekeknek, mert egy szigeten szaporodnak 
nagyon régóta. Fehér a bőrük, vörös a hajuk. Udvaria-
sak, távolságtartóak, műmosolygók. Angol humoruk 
van, amit rajtuk kívül senki nem ért - talán ők se. Sört 
isznak és focihuligánkodnak. Télen is szandált horda-
nak, mégsem fáznak fel. 
Amcsik 
Buták, sötétek, primitívek, azt sem tudják, hogy az 
Európa nevű ország nem határos a Párizs nevű ország-
gal. Mindenhova autóval járnak, van drive-in patiká-
juk, de még drive-in templomuk is. Csupa olyan kaját 
esznek, amitől tízévesen is szívrohamot lehet kapni, 
mindenki dagadt, aki meg nem, azt Hollywoodba vi-
szik, és mutogatják a világnak. Ülnek az olajukon, 
tartalékolják, másokat meg leigáznak miatta, és vígan 
pöfögnek tovább. 

Nemzetek bemutatása egy iskolás szemével 

Könyvajánló 
Meg Cabot: Locsifecsi királynő 

Lizzie Nichols, az újdonsült diplomanélküli Angliába utazik barátjá-
hoz, Andrewhoz, akivel három hónapja találkozott utoljára. Mikor 
Angliába ér, kiderül, hogy a csodálatos Andrew csak egy közönséges 
Andy. Így Lizzie barátnőjéhez, Sharihoz megy Franciaországba, aki 
egy kastélyban tölti a nyarat barátjával. Ott van viszont Luke, a helyes 
házigazda, aki nem pusztán külsőjével, hanem kedvességével és figyel-
mességével is belopja magát Lizzie szívébe. Lizzie nem akar egy új 
kapcsolatba fejest ugrani, ráadásul Luke nem is független. Shari na-
gyon szeretné, ha Lizzie velük tartana New Yorkba a nyári szünet után. 
Közben kiderül az is, hogy főszereplőnk nagyon tehetséges esküvői 
ruhák átalakításában.  
Kedvenc szereplőm Lizzie, aki képtelen lakatot tenni a szájára, és néha 
emiatt botrányt kelt maga körül. Mindezek ellenére szimpatikus és hu-
moros karakter. Ferenczy Fruzsina, 4.a 
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Birodalmi eskü 2. rész 

- Ez egy könyv. 
- Azt én is látom. – válaszolt mérgesen Hellena. 
- Valami varázslókönyv. - lapozott a nehéz kötet-
be - Biztos a szabálykönyvük. Talán még varázs-
latok is vannak benne! Micsoda betűk! Elolvasni 
sem tudom. 
- De én igen! - csendült fel a válasz egy vékony, 
de mégis határozott hangon. - Én értek ehhez. A 
nevem Hook. Varázsló vagyok, szolgálatukra! –
mutatkozott be a fiatal, talán úgy 20-21 éves if-
jonc. 
Kron és Hellena nem hittek a szemüknek, alig 
akarták elhinni, hogy egy mágust látnak. Pláne 
nem azt, hogy ilyen fiatal mágus is létezik. Vé-
gignéztek az előttük állón. Ruhája egyszerű volt: 
hosszú köpönyeg volt rajta, egy talán kissé kato-
naszerű sapka, bőrnadrág, hozzá lovaglócsizma. 
- Maguk meg mit csinálnak itt? – kérdezte még 
mindig hangosan, és közben végigmérte Kront, 
aki még mindig az RR-24-esét fogta a kezében. 
A tauri harcos egyenruhájában volt, amit még a 
császár adott neki, amit ugyan nem szeretett, de 
kényelmes viselet volt, és még melegen is tartotta 
őt. Olívazöld zubbonyán váll-lapok mutatták a 
rangját, elején hat zseb volt, melyekben lőszert 
tartott. A nadrágja nem volt túl díszes, zsebeiben 
túlélőkészlet lapult. Rövid barnás feketés haja le 
volt lapítva, az arca határozott volt, a katonaélet 
megedzette. Bal arcán átlós vágás volt, amit még 
a nagy háborúban kapott egy repesztől. Arca, 
mint mindig, borostás. 
- Mi csak eltévedtünk. – mondta félénken 
Hellena, miközben odanyújtotta a könyvet. 
- Nos. Ez remek. Én meg itt élek, és köszönöm a 
könyvet! Megölnének, ha elhagyom. – válaszolt 
mosolyogva, és elvette a könyvet. 
Kron nem igazán érezte, hogy az eltévedés remek 
lenne, de azért barátságos arcot erőltetett magára. 
- És hogy lett egy ilyen fiatal suhancból mágus? – 

kér-
dezte 

Kron furcsán nézve a fiatal köpenyébe burkolózó 
varázslót. 
- Én suhanc?! Már több mint ezer éves vagyok. – 
mondta nyugodtan és 
lényegretörően. 
- Mennyi?! – kérdezte 
kórusban Kron és 
Hellena. - Hogy lehet 
ez, hisz alig látszol 20
-21 évesnek? Nem 
öregnek, szakállasnak 
és görnyedt hátúnak 
kellene lenned? – kér-
dezte felvont szemöl-
dökkel Hellena, mi-
közben Kron vállára 
vette a feleslegesnek 
bizonyult puskáját. 
- Döntsétek el, melyik jobb, öreg vagyok és há-
zsártos, vagy fiatal és derűs? Olyan lehetek, ami-
lyen csak akarok. He? - kérdezte Hook, és közben 
hátrább lépett. 
- Hát van benne valami. – helyeselt Kron a kér-
désre. 
Közben Hook a zsebébe nyúlt, és elővett egy ta-
lizmánt, amin valamiféle idegen írás volt. A nya-
kába vette, és mondott egy varázsigét. Hirtelen 
megnyílt egy vörösen izzó kapu. 
- Köszönöm, hogy vigyáztak a könyvemre, és 
kösz a beszélgetést. További jó napot! - Amint 
befejezte a mondatot, belépett a tüzes örvénylés-
be, és eltűnt azzal együtt. Kron magához térve a 
furcsa látomástól, lovára pattant. 
- Szerintem induljunk tovább, mielőtt az egész 
tauri hadsereg lép ki egy ilyen tűzkapun. - 
Hellena szintén visszatért lovához, és elindultak. 
Hideg, nyirkos idő volt, de ez nem akadályozhat-
ta őket, és mielőbb ki akartak kerülni ebből a kü-
lönös erdőből. Mészáros Márk 7.a  

Kosztyán Zsuzsanna 7.b Horváth Kata 



 

12 

CSENGETÉS 

CSENGETÉS, a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak lapja. 
Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával. 

Szerkesztők: Horváth Gábor, Sulyok Attiláné, 
tördelő szerkesztő: Macherné Bedőcs Rita, fotók: Stoller László. 

Nyomtatás: Palatia Nyomda. 

Jó tanácsok  
Adj többet, mint amennyit elvárnak tőled, és ezt 
örömmel tedd. 
Akármihez fogsz, szenvedéllyel csináld végig. 
Harapd el szavaid, ha kritizálni akarsz, de a dicsé-
reteket a tetőről is kiáltsd. 
Mikor azt mondod: Szeretlek, érezd komolyan. 
Mikor bocsánatot kérsz, nézz az illető szemébe. 
Bízzál az emberekben, de láss keresztül a hazug-
ságokon. 
Te egyedüli lélek vagy, aki valamiben a legjobb a 
világon, ezért bízzál magadban, és találd meg azt 
a valamit, ami lekötelezve az emberiség javát 
szolgálja. 
Sose nevesd ki senki álmait! Akinek nincs álma, 
annak nincs is sok mindene. Ha te az emberekben 
magadat is megismered, az a te lelki biztonságo-
dat fejleszti. 
Szeress mélyen és szenvedélyesen. Akkor is, ha 
fájdalmas lehet a szakítás, ez az egyetlen módja 
annak, hogy teljessé tedd az életed. 
Nézeteltérésben küzdj becsületesen - gúnyolódás 
nélkül. 

Ne ítélj el senkit a rokonain keresztül vagy az első 
benyomásból. 
Tanulj mások hibájából! 
Ha valaki kérdez tőled valamit, amire nem akarsz 
válaszolni, mosolyogva kérdezz vissza: miért aka-
rod ezt tudni? 
Jusson eszedbe, hogy a nagy szerelem és a nagy 
siker nagy rizikóval jár. 
Az igazságot és a kegyelmedet soha ne hagyd el, 
akaszd e kettőt nyakadba, hogy mindig és min-
denhol a szíved közelében legyen. 
Ha vesztettél, ne veszítsd el a tanulságot. 
Mosolyogj, miközben felveszed a telefont! A hívó 
érezni fogja a hangodból, hogy jó szándékkal 
gondolsz rá. 
Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkretegyen 
egy nagy barátságot. 
Amint rájöttél, hogy hibáztál, igyekezz azt kijaví-
tani. 
Jusson eszedbe a TTF! Tisztelet magad iránt, 
Tisztelet mások iránt és Felelősség a saját tette-
dért! 

Humorbugyor  
Töriórán: 
- Móricka, mondd meg, mi tör-
tént 1802-ben? 
- Akkor született Kossuth Lajos. 
- Nagyon jó. És 1805-ben? 
- Akkor lett hároméves. 
 

- Sorolj fel néhány állatot! - 
mondja a tanár az iskolában. 

- Kutyuska, tehénke, disznóka. 
- Jó, de mondd inkább 
kicsinyítőképző nélkül! 
- Macs, kecs, csir, puly. 
 

- Mi palacsintaország fővárosa?  
- Lekváros. 
 

- Miért nem origamizott Batu 

Kán 
- ??? 
- Mert nem hajt a tatár. 
 
- Mi az a speciális berendezés, 
amivel átlátsz a betonfalon? 
- Ablak. 
 

Válogatta: Magyar Adrián 8.a 

Keress tíz különbséget a képek között! 


