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Nyári élmények 
Az oviban történt 

25 éves a Csengetés újság 
Magyar Népmese Hete 

 

Weöres Sándor: A tündér 
 
Bóbita Bóbita táncol, 
körben az angyalok ülnek, 
béka-hadak fuvoláznak, 
sáska-hadak hegedülnek. 
 
Bóbita Bóbita játszik, 
szárnyat igéz a malacra, 
ráül, igér neki csókot, 
röpteti és kikacagja. 
 
Bóbita Bóbita épít, 
hajnali köd-fal a vára, 
termeiben sok a vendég, 
törpe-király fia-lánya. 
 
Bóbita Bóbita álmos, 
elpihen őszi levélen, 
két csiga őrzi az álmát, 
szunnyad az ág sürüjében. 
 
Weöres Sándor költő idén  
éppen 100 éve született! 
 

Lackfi János: Kölyök 
 
Józsika, Józsika csápol, 
frászkarikán hegedülget, 
répapüré dala csendül, 
fancsali dob hasa dülled. 
 
Józsika, Józsika bokszol 
hasba püfölve a Holdat, 
az heherész, puha gombóc, 
fény-keze visszapofozgat. 
 
Józsika, Józsika majszol, 
tök tuti mézzel a hagyma, 
sajtos eperfagyin ikra, 
s kell csokiöntet a babra. 
 
Józsika, Józsika alszik, 
fortyogi katyvasz az álma, 
zöld egerek, lila macskák: 
tömve szöszükkel a párna. 
 
Lackfi János költő, író, tanár 
az idei Könyvszalonon Alko-
tói Díjban részesül! 

Edelényi Flóra 8.a 

Szabó Alexandra 8.a 

Pócza Diána 2.b 
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A 2012-13-as tanévben Póczik Dávid, 6.a, Nagy 
Bence 6.a, Dimitriu Katerina 5.b, Pápai Blan-
ka 8.a, Léb Eszter 6.a, Edelényi Flóra 7.a, Fe-
renczy Fruzsina 4.a részesült Petőfi-díjban. Ju-
talmul 3 napos krakkói utazáson vehettek részt 
az Ifjúságért Alapítvány jóvoltából. A kirándu-
lást Dobó Zsolt, az alapítvány elnöke szervezte. 
Az első állomásunk Besztercebánya volt, ahol 
kis pihenőt tartottunk a hosszú utazás közben. A 
város a Garam folyó partján fekszik. Besétáltunk 
a főtérre, ahol megnéztük a ferde őrtornyot, a 
Székesegyházat, a német templomot, és szép 
házait. A tér melletti parkban katonai járművek-
ből volt kiállítás, amit nagy érdeklődéssel tekin-
tettünk meg. A késő délutáni órákban érkeztünk 
Krakkóba. Miután elfoglaltuk a szállást, busszal 
bementünk az Óvárosba. Másnap Krakkó neve-
zetességeit kerestük fel. Az egykori királyi szék-
hely a Visztula folyó partján fekszik. Először a 
Grünwaldi emlékműnél jártunk, majd a Barba-
kánt és a Flórián-kaput néztük meg. A Barbakán 
1498-ban épült, gótikus stílusban, és a vár védel-
mére szolgált. Majd a régi színház és a Jagelló 
Egyetem következett. A belváros lenyűgöző, a 
turisták lovas hintókon közlekedtek, azt se tud-
tuk merre induljunk, ezernyi látnivaló! Európa 
legnagyobb középkori főterén sétáltunk, itt áll a 
kéttornyú Mária-templom. Megnéztük a Posztó-
csarnokot, ahol mindenféle árus kínálta portéká-
it. A Városházát és az Adalbert-templomot is 
láttuk. A lengyelek nagyon vallásosak, rengeteg 
templom épült a városban. Érdekesség még, 
hogy Európa egyik legrégibb egyetemének, a 
krakkói Jagelló Egyetemnek több híres hallgató-
ja is volt, köztük Kopernikusz és II. János Pál 
pápa. Délután felkerestük a híres wieliczkai só-
bányát, ahol még a csillár is sóból van. A bánya 
a miocén korszakban keletkezett, és a XIII. szá-
zadban fedezték fel. 1996-ig tartott a só kiterme-

lése. A világnak 
nincs olyan ré-
sze, ahonnan ne 
vonzaná az ér-
deklődőket. A 
wieliczkai sóbá-
nyát az UNES-
CO a világörök-
ség részének 
nyilvánította. A 
lefelé vezető 80 
méter nagyon 

izgalmas volt, mert egy szűk fa csigalépcsőn tet-
tük meg az utat. Sokat kellett gyalogolni, de 
megérte, mert gyönyörű szép látványban volt 
részünk. A bányában bemutatták a bányászat 
folyamatát, a só szállítását. Megtekintettük Nagy 
Kázmér mellszobrát. Megcsodálhattuk a 101 
méter mélyen fekvő Szent Kinga kápolnát. A 
kápolnát az Újszövetségből vett jelenetek dom-
borművei díszítik, és egy több mint százéves 
Betlehem, természetesen mind sóból készültek. 
Még ott is vacsoráztunk a sóbányában, a 135 
méter mélyen lévő étteremben, ahol a fallal íze-
síthettük volna az ételünket. Fölfelé bányászlift-
tel vittek fel bennünket a felszínre, ami különle-
ges élmény volt. Recsegett-ropogott, és majdnem 
teljesen sötét volt a liftben. Késő este értünk 
vissza a szállásra, ahol Zsolt bácsi izgalmas ve-
télkedőt szervezett nekünk. A harmadik napon 
ellátogattunk a Wawel-be, a krakkói várba, ahol 
a legenda szerint régen egy félelmetes sárkány 
élt. A Wawel-ben a királyi palota, bástyák és 
katedrális tekinthető meg. A gyönyörű  Székes-
egyházban több király sírhelye is megtalálható 
pl. Báthory István erdélyi fejedelemé és Nagy 
Lajos lányáé, Szent Hedvigé. A várból egy bar-
lang vezet ki, és a kijáratnál a sárkány szobra áll. 
Délután a valaha falakkal elzárt külön világ, a 
zsidó negyed műemlékeit, zsinagógáját ejtettük 
útba. Megnéztük a Szent Katalin templomot, a 
pálos szerzetesek kolostorát és a Krisztus teste 
templomot. Délután 4 óra körül fájó szívvel vet-
tük tudomásul, hogy utunk most már hazafelé 
vezet. A buszon a kirándulás alatt megszerzett 
információkból totót töltöttünk ki, és jutalmat is 
kaptunk. Sok élménnyel és még több emlékkel 
gazdagodva térhettünk haza. Köszönjük ezt a 
három szép napot Dobó Zsolt bácsinak és az If-
júságért Alapítványnak! 

Léb Eszter és Nagy Bence 7.a  

Krakkóban a Petőfi-díjasokkal 
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Néhány tanulónk mesél most nektek különleges 
nyári élményeiről. 
Kiss Virág 5.c 
Nyáron a legnagyobb élmény számomra a görög-
országi nyaralás volt, mikor 10 napot tölthettem 
Pefkochoriban. Ez a város a Kasszandra-
félszigeten található, Észak-Görögországban, az 
Égei-tenger partján. Éjjel 2 órakor indultunk el 
Ravazdról az unokatesómékkal, és 18 órás út állt 
előttünk. Csak mentünk és mentünk. Már estele-
dett, mire elértünk szállásunkhoz az Ioli village-
nek nevezett városrészbe. Bár késő volt, de még 
aznap megmártóztunk a tengerben. Minden este 
héttől tíz óráig elmentünk a bazársorra. Nagyon 
emlékezetes volt az is, hogy egyik nap délelőtt a 
kikötőbe mentünk, és felszálltunk egy 50 szemé-
lyes hajóra. Ezzel egy kis körutat tettünk. Egyik 
helyen kikötöttünk, és ott lehetett strandolni, 
majd a Teknős-szigetre hajóztunk, amely tényleg 
úgy néz ki, mint egy hatalmas tengerből kiemel-
kedő teknőc.  
Autóval elmentünk a Meteorákhoz is, amelyek-

nek sem az időméréshez, sem a meteorokhoz 
nincs köze. Tulajdonképpen ez egy hegyekkel, 
sziklákkal tarkított hely, amelynek barlangjaiba a 
középkorban sok szerzetes beköltözött, a hegyte-
tőn kolostorokat alapított, és ezek a mai napig 
állnak. Igazán különleges látvány! Ha valaki arra 
jár, mindenképpen nézze meg! Nagyon különle-
ges volt ez a tíz nap!  
Schosz Rebeka 5.c 
A mi családunk ezen a nyáron a Budai-
hegységben, egy hotelben nyaralt. Nagyon izgal-
mas volt, hogy faházakban lakhattunk, melyek 
közül a 7-es számút kaptuk. Mi a strandon fek-
vésnél jobban szeretjük az aktív pihenést. Még az 
érkezés napján tettünk egy rövid túrát a közeli 
hegyekben. Jó időnk volt, így másnap lazítottunk, 
és a medencékben úsztunk. Sokat kirándultunk 
ezen a héten, a Budai-hegyek igazán vadregénye-
sek. Utaztunk kisvasúton, de igazán élveztem a 
libegőt is. Nagyon jó volt, remélem jövőre is ha-
sonló élményekben lehet részem! 

Nyári élmények 

Táborban voltunk 
Június 25-30-ig a 
győrújbaráti tábor-
ban töltöttük el az 
időt. Más iskolák is 
ekkor voltak ott. 
Sajnos az időjárás 
nem kedvezett ne-

künk, de ennek ellenére jól éreztük magunkat. Sá-
torban aludtunk, ezért az éjszakák kissé hidegek 
voltak. Második nap beneveztünk a focibajnokság-
ba. Aznap lejátszottuk az első meccsünket, és még 
sok jó dolgot csináltunk. Hamar eljött a várva várt 
nap, a szerda. Reggel elindultunk a pápai élmény-
fürdőbe. Rengeteget fürödtünk, de sajnos a kinti 
medencéknél hideg volt. Párszor azért megenged-
ték, hogy gyorsan kimenjünk egyet csúszdázni. 
Csütörtökön befejeződött a focibajnokság,, és ekkor 
vettünk részt egy izgalmas éjszakai túrán. Pénteken 
korán reggel szóltak nekünk, hogy lehet nevezni 
kézilabda-bajnokságra. Nem volt időnk felkészülni, 
de azért jól szerepeltünk. Délután végre fürödhet-
tünk a tábori medencében is, utána pedig egy jót 
számháborúztunk. Este tábortűzzel és sok tánccal, 
beszélgetéssel zártuk a tábort. Itt megtudtuk, hogy 
fociban másodikak lettünk. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat! Várjuk a következő nyarat, hogy újra ott 
lehessünk. Buruzs Barnabás, Molnár Máté 6.b 

 

Zenei tréningen vettünk részt 
Győr megyei jogú város önkormányzatának 
pályázati támogatásával iskolánk alsós és fel-
sős énekkarosai, és Márti néni furulyásai, egy 
hetes zenei programon vehettünk részt. Min-
den nap tanultunk vagy gyakoroltunk dalokat, 
amiket aztán az évnyitó ünnepélyen el is éne-
keltünk. Nagy élmény volt, hogy Horváth Sán-
dorné Emőke néni útmutatásai alapján min-
dannyian eljátszhattunk citerán egy dalt. A 
Városi Művészeti Múzeumban játékos keret-
ben ismerkedtünk Kovács Margit munkáival, 
utána pedig a gipszöntés titkaiba vezettek be 
bennünket. Ügyességünkért egy társasjátékot 
és egy puzzle-t kaptunk jutalmul. Ezúton is 
köszönjük az Achilles Park tulajdonosainak, 
hogy egy dalos napot tölthettünk el a strandon. 
Ott is nagyon jól éreztük magunkat. Takács 
Szilvia csembaló művész tanárnőnek köszön-
jük a kedvezményes belépőket a hangverseny-
re, amelyet a barokk hét keretében tartottak. Itt 
igazi barokk furulyát is hallottunk. Nikodém 
Géza bácsival mindig élmény volt az együtt 
éneklés, mert harmonikával vagy gitárral kí-
sérte éneklésünket. Szívesen használtuk a rit-
mushangszereket, amiket szintén a pályázati 
támogatásnak köszönhetünk. Már most várom 
a jövő nyarat, és remélem, hogy újra részt ve-
hetek a zenei tréningen. Major Bence 4.b 
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Táborozni csudajó! 
Nagy izgalommal vártuk a balatoni táborozás kezdetét. Július 1-jén, 
verőfényes napsütésben útnak is indultunk az alsóörsi Európa Kem-
pingbe. A Balatont meglátva felbolydult a busznyi diáksereg, alig 
vártuk, hogy leszállhassunk a buszról, s közelről csodálhassuk meg a 
Balatont. Elfoglaltuk házainkat – amit mi doboznak neveztünk el mé-
retei alapján, ennek ellenére azért elfértünk. A fiú-lány arány miatt a 
tanárok vegyesen osztották el az osztályokat, ami jó ötlet volt, mert 

közelebb hozta egymáshoz a két (6-7.) évfolyamot. Kipakolás után rohantunk, hogy megmártózhas-
sunk a Balaton hűs vizében. Ugyan kicsit hideg volt a víz, de mi nagyon élveztük a lubickolást. Sok 
kacsa és hattyú merészkedett a part közelébe, aminek nagyon örültünk, szinte minden nap etettük 
őket. Minden háznak „menetlevelet” kellett készítenie, amibe a szerzett pontjainkat írták a tanárok. 
Pontozták: minden reggel megnézték a rendet, tisztaságot, a reggeli elkészítésénél minden házból egy 
tanulónak segítenie kellett, de pontot kaptunk a vetélkedésnél a logó, a tábori vers, fogalmazás írásá-
ért is. Mindenki igyekezett minél több pontot gyűjteni, hogy a tábor végén az eredményhirdetésnél a 
legjobb helyezést érje el. A tábor ideje alatt nagyon sok programot szerveztek számunkra a tanárok - 
Zsuzsa néni, Márti néni, Judit néni és Juszti néni: sokat túráztunk, gyalogoltunk, jártunk Balatonfüre-
den, ahol kisvasutaztunk, utaztunk a legújabb hajóval, a Szigligettel, sokat barkácsoltunk, vetélked-
tünk, és persze rengeteget fürödtünk a Balatonban, aminek a vize egyre kellemesebb lett. Hazafelé 
még megálltunk Balatonfűzfőn bobozni, amit nagyon élveztünk. 
Sajnos nagyon gyorsan eltelt a négy nap, jövőre szeretnénk hosszabb időre menni táborozni a Bala-
tonra vagy máshová. Köszönjük tanárainknak, hogy megszervezték a tábort, illetve támogatóinknak: a 
Tesco áruháznak, a Bedő pékségnek, az Ifjúságért Alapítványnak, Kiss Mihály és családjának a segít-
séget. 6-7. osztályos diákok 

Kresz mobilparkot 
kaptunk 

Kresz mobilparkot kapott a 
ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola. A kerékpáros ügyességi 
pályát a Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság titkára, Rosta Roland 
rendőr százados adta át az intéz-
mény igazgatójának és a közlekedé-
si ismeretekből jelesen vizsgázó 
diákoknak a tanévnyitó keretein 
belül. Köszönjük szépen! 

A KRESZ tábor 
Izgatottan vártuk ezt a napot, hogy együtt 
lehessünk a táborban a haverokkal. Barátin a 
BM-üdülőben voltunk 5 napig, és egy szobá-
ban a gyárvárosi diákokkal. Az ott lévő rend-
őrök sok izgalmas programot szerveztek: 
drogkereső kutyák, önvédelem, fegyverek, 
környezetvédelem. Biciklivel a baráti tábor 
ebédlőjébe mentünk enni. A rendőrök min-
denféle szorgalmas cselekedet után pontokat 
adtak, és akiknek a legtöbb pontjuk volt, 
azok vihették el a ”vándorserleget”, ez a gyakorlósoknak sikerült. 
Még biciklitúra is volt. Elmentünk fagyizni és focizni, azt is láttuk, 
hogy egy ittas vezetőt elkaptak a rendőrök. 

Oross Balázs, Tar Krisztián, Pados Adrián 7.b 

DiákÖnKormányzat tagjai idén 
5.a Ferenczy Fruzsina Dávid Marcell 
5.b  Kóródi Gergő Gyurasits Levente 
5.c Pápai Laura Sélley Regina 
6.a Sárosi Laura Tímár Orsolya 
6.b Kardos Raul Kálmán Tamás 
7.a  Szalay Anna Póczik Dávid 
7.b Szegedi Vivien Forgó Angelika 
8.a Klauz Dani elnökhelyettes Héder Csaba 
8.b  Kálmán Orsolya elnök Nagy Csaba Krisztián 
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Varázslatos időutazás a ménfői csata korába 

Egy október eleji szombaton varázs-
latos időutazáson vehettünk részt az 
iskola tanárainak jóvoltából. A tör-
ténelmi játszóházban megelevene-
dett a XI. század: megismerhettük 
államalapító királyunk, I. István 

uralkodását, s a halálát követő trónviszályos idő-
szakot, benne a ménfői csata (1044.) eseményeit – 
mindezt játékos formában. A tornateremben összegyűlt felső tagozatos diákokat I. 
István köszöntötte, s szorgos munkára biztatott mindenkit. Majd 12 helyszín közül 
választhattunk, ahol a korszakra jellemző ismeretekkel gazdagodtunk, illetve a kor 
tárgyi világát keltettük életre. Többek között készíthettünk vértet, pajzsot, román 
kori templom makettet, koronás pártát, fémékszereket, ivócsanakot faragtunk. 
Majd Aba Sámuel és Orseolo Péter buzdító szavainak kíséretében kezdetét vette a 
ménfői csata. Az osztályok közötti sportvetélkedő során Orseolo Péter hadai nyer-
tek. A megfáradt sereget korabeli lakoma várta. Az összes tanár a kort felidéző 
ruhában volt, s közülünk is sokan beöltöztek. Nagyon jól éreztük magunkat a XI. 

században, reméljük lesz folytatása, s jövőre egy újabb korba utazhatunk el. 
A program megvalósítását a Győri 
Önkormányzat anyagi támogatása 
tette lehetővé. Rendezvényünket 
támogatta még:  
- Treff jelmezkölcsönző 
- Bedő pékség 
- Markó Vendel, zöldségkereskedő 
- Németh Lászlóné 

Petőfisek Pápán 
Alsós kisdiákjainkkal október 5-én hagyományos őszi kirándulásu-
kon Pápára látogattunk. A csípős reggel után ragyogó napsütés kö-
szöntött bennünket a vonatról leszállva. Kellemes séta után érkez-
tünk meg a gyönyörűen fejújított Főtérre. A gyerekekkel érdekes, 
tartalmas programokon vettünk 
részt. A Kékfestő Múzeumban meg-
ismerkedhettünk e régi szép mester-
ség fortélyaival.  Sétáltunk a Refor-
mátus Kollégium ódon falai között, 

ahol iskolánk névadója, Petőfi Sándor is tanult. Legnagyobb érdeklő-
déssel a 2500 éves múmia történetét hallgattuk. Megnéztük a Petőfi 
utcában azt a régi házat, ahol a költő diákévei alatt lakott. A belváro-
si sétát fagyizással, sütizéssel zártuk. A vonat indulásáig a Várkert-
ben vidám játékkal töltöttük az időt. Élményekkel gazdagodva, háti-
zsákunkban sok-sok gesztenyével, kicsit elfáradva, de jókedvűen érkeztünk haza. alsósok 
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az alsóban 

Hagyományaink szerint közösen gyűjtöttünk, 7100 kg jött össze. 
Köszönjük a szülőknek a segítséget! Dicséret a szorgalmas gye-
rekeknek! A kapott pénzt gyermeknapi programjainkra fordítjuk. 

Papírgyűjtés 

1. 7.a 1432kg 79,6 kg/fő 
2. 6.b 1951kg 78,1 kg/fő 
3. 5.c 1183kg 59,2 kg/fő 
4. 6.a 1067kg 44,5 kg/fő 
5. 5.a  800kg 40    kg/fő 

6. 7.b  757kg 39,8 kg/fő 
7. 5.b  603kg 30,2 kg/fő 
8. 8.b  460kg 23   kg/fő 
9. 8.a  244kg 12,8 kg/fő 

a felsőben 

Beindultak a fociedzések! 
Szép számú gyereksereg vett részt az alsó tagozatos fociedzésen legutóbb. A kezdő kiselsősökön túl 
részt vettek a tapasztaltabb negyedikesek is. Csoportbontásban dol-
goztak a gyerekek, hogy mindenkinek legyen sikerélménye. Labdave-
zetéseket és kapura lövéseket gyakoroltuk, később pedig mérkőzése-
ket játszottak a gyerekek. A jó hangulatú edzésről a fényképek is ta-
núskodnak. Az edzések csütörtökönként vannak 14.00-15.30 között, 
jó idő esetén a helyi futballegyesület műfüves pályáján, rossz idő ese-
tén a „piros iskola” tornatermében. Aki szeretne csatlakozni hozzánk, 
keresse Nagy Tamás testnevelőt, fociedzőt. 

Kétezernél több résztvevő a sportnapon 
Nagy sikerrel rendezték meg a IX. Arrabona Futó-
fesztivál, Őszi Sport- és Egészségnap elnevezésű 
rendezvényt a Barátság Sportparkban. Valamennyi 
programot figyelembe véve több ezren mozogtak, 
sportoltak ezen a napon itt. Az Arrabona Futófesz-
tiválon az óvodások és a kisiskolások a szülőkkel 
együtt 600 méteres távot teljesítettek, míg az isko-

lások és a mozgásra vágyók 3,5 km-es szakaszon futottak. Valamennyi résztvevő a 
rendezvény logójával ellátott pólót kapott ajándékba. 
A mi iskolánkat is nagyon sokan képviselték ezen az eseményen, a kiváló hangulat-
ról a fényképek is tanúskodnak. Horváth Balázs, 5.c 

Október 1. a Zene Világnapja 
Reggel az iskolarádióban megemlékeztünk az ünnepről, és meghall-
gattuk Kodály Zoltán Esti dal című kórusművét. Tizenegy órakor 
buszra szálltunk, hogy egy különleges program részesei legyünk. 
„Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére 1975-
ben az UNESCO október 1-jét jelölte a Zene Világnapjává. 
Négy győri iskola – a Kazinczy, a Nádorvárosi, a Richter zeneiskola 
rézfúvósai, és a ménfőcsanaki Petőfi - diákjai várnak mindenkit kö-
zös népdaléneklésre, először déli 12 órakor a Széchenyi téren, utána 
még három helyszínen a városban: a Baross úton, a Megyeháza, majd a Városháza előtti téren.” - így 
szólt a felhívás a Győr Plusz honlapján. Kanczlerné Rátz Ágota tanárnő kezdeményezésére mi is 
nagy örömmel vettünk részt az ünneplésben. A helyi tv riportját a http://tv.gyorplusz.hu/cikk/kozos-
enekles.html oldalon Ti is megnézhetitek. énekkarosok 

Kukoricaszüret 
Egy napsütéses délután elmen-
tünk Süveges Misi bácsi föld-
jére kukoricát szedni. 
Sikerült is egy kis kocsit meg-
tölteni. Megkerestük a legna-
gyobb és a legpirosabb kukori-
cát. Közben megvizsgáltuk a 
növény részeit. Kukoricahajból 
bajuszt és parókát is készítet-
tünk. Kipróbáltuk a kukorica-
morzsolást is.  Jól éreztük ma-
gunkat. Trenka Lilla 2.b 
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Az oviban történt… 

Érdekes módon a 
nyár és a szünet 
ideje mindig nagyon 
gyorsan elröppen, 

és már megint gyülekeznek a fecskék a drótokon. 
Így jönnek sorba az ovisok is szeptember első 
napján. „Öreg” ovisainknak az iskola tárta ki ka-
puját, helyükre sok kis hároméves lépett. Az első 
napokban még volt, aki nehezebben vált meg a 
biztonságos szülői melegségtől, de a sok játék, a 
kedves óvó nénik és a társak gyorsan átsegítették 
őket a nehézségeken. Már első héten valóságos 
mese elevenedett meg az ugrálóvárak 
„személyében”. A közös családi délutánokon sza-
bad játék és finomságok közepette ismerkedhet-
tek egymással a szülők, testvérek, nagyszülők is. 
Az óvodában mindig történik valami érdekes. 
Szeptember 27-én felelevenedtek a csoportokban 
a régi vásárok szokásai, hagyományai. Mihály-

napon eljátszot-
tuk a csizmadia, a 
perecárus, a lóku-
pec, az almaárus 
mondókáit, 
félpénzen renge-
teg árut megvet-
tünk, egészen 
addig, amíg min-
den portéka el 

nem fogyott. Közhírré tétetik! A mesefolyamok 
óceánja beáradt Ménfőcsanakra is! Egy egész 
héten keresztül csupa meséből álltak napjaink. 
Megküzdöttünk sárkányokkal, és legyőztük még 
a gonosz boszor-
kányt is. Néhány 
ovis csoport még 
a kastélyba is 
ellátogatott a 
Mesehétre verset 
mondani. Szép 
könyvet és em-
léklapot kaptunk. 
Mindenkinek 
van egy kedvenc állata. Kinek a kutya, kinek a 
macska, kinek a ló, vagy talán más is? Október 4-
én van a világnapjuk, ekkor az is választhat ked-
vencet, aki eddig még félt tőlük egy kicsit. Hogy 
könnyebben eldönthessük, ilyenkor mindig elme-
gyünk olyan helyre, ahol egészen közel kerülhe-
tünk az állatokhoz. Idén olyan szerencsénk volt, 
hogy egyik dajka néni meghívta a gyerekeket 
hozzájuk. Valóságos mini vadaspark tárult elénk 
a hosszú séta után. Vaddisznót, őzeket figyelhet-

tünk meg közelről, a dámszarvas pedig olyan sze-
líd volt, hogy kézből vette el az almát, és simo-
gatni is engedte pöttyös bundáját. Az őzikék ki-
csit tartózkodóbban viselkedtek, csak a fák mögül 
kukucskáltak ki. 
A vaddisznót 
szívesebben fi-
gyeltük meg a 
kerítésen keresz-
tül. Mindezzel 
még nem volt 
vége a látnivalók-
nak, mert egy 
hatalmas „réten” két pónilovacska éli boldog éle-
tét. Őket is megkínáltuk almával, sőt a bátrabbak 
felülhettek a hátukra is. Az oda- és visszafelé ve-
zető úton pedig annyiféle fajta kutyát láttunk, 
hogy kész csoda. Október a szüret ideje. Ilyenkor 
kell télire eltenni a finom gyümölcsöket, zöldsé-
geket. Ez bizony nem kevés munkával jár, ezért 
szívesen segítenek az ovisok a gazdáknak. Szüre-
teltünk kis és nagy kosarakba szőlőt, almát, szed-
tünk diót, mandulát. Van amelyikért még utazni 
is kell egy kicsit, van amit gyalogosan is elérhet-
tünk. Igaz megenni nem lehet, de az ovisok ked-
vence, a gesztenye is ilyenkor érik meg. Nagyon 
óvatosan bontjuk ki tüskés héjából, és boldogan 
visszük haza zsákmányunkat. Itt aztán átvarázsol-
juk sünivé, lo-
vacskává, ember-
kévé, és még ki 
tudja mivé a bar-
na golyócskákat. 
Azért hogy egés-
zségesek legye-
nek a gyerekek, 
nem elég sok 
gyümölcsöt, 
zöldséget enni, hanem sokat kell mozogni is. A 
gyaloglás kicsit fárasztóbb a futkározásnál, de jól 
erősít. Főleg, ha ezt erdőben, ráadásul a Püspök-
erdőben tehetjük meg. Jó levegő van, és az erdei 
tornapálya gyakorlatait is végrehajthatjuk. A tán-
cos lábú nagycsoportosoknak hétfőnként olyan jó 
soruk van, hogy nem kell lefeküdniük. Helyette a 
néptáncolás alapjaival ismerkedhetnek meg. Az 
oviolimpia feladatait idén ismét a sportcsarnok-
ban gyakorolhatjuk. A helyes közlekedés szabá-
lyaiba is belekóstolhatnak a nagyok. 
Ennyi minden történt, pedig még alig kezdődött 
el az ovi. Mi lesz itt még később? Csupa érdekes-
ség vár még ránk, de erről majd legközelebb írok.
 Járfásné Tibold Ilona 

„Elröpülnek, elröpülnek,  
Tavasz s nyár vendégei, 
és őket már nemsokára 
a kertek s mezők virága 
s a fák lombja követi.” (Petőfi) 
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Tóth Richárd 
Kedves Diákok! 
Huszonnyolc évesen, ma már katonai felderítőra-
dar-fejlesztő mérnökként szeretettel gondolok 
vissza a Petőfi Sándor ÁMK-ra. A kiváló taná-
rokra, akiknek köszönhetően későbbi tanulmá-
nyaim során sikerrel vettem a kihívásokat, a ta-
nulmányi versenyekre, melyeken a Petőfis diákok 
rendre szép eredményeket értek el, és a barátokra, 
akik közül - annak ellenére, hogy az élet különbö-
ző helyekre terelt minket – néhánnyal ma is aktí-
van tartjuk a kapcsolatot. Én informatikusként 
folytattam a tanulmányaimat, középiskolában és 
az egyetemen is. Jelenleg Budapesten élek, és egy 
kis magyar kutató-fejlesztő cégnél dolgozom. 
Reggelente lelkesen megyek be a munkahelyem-
re, este pedig fáradtan, de jóleső elégedettséggel 
térek haza, mert azzal foglalkozhatok nap mint 
nap, amit szeretek. 
Kicsit a végzősökhöz szólva, nagyon fontosnak 
tartom a helyes pályaválasztást. Képzeljétek el 
magatokat a jövőben, mit szeretnétek csinálni 
tíz vagy húsz év múlva. Ismerjétek fel maga-
tokban azt a képességet, amiben a legjobbak 
vagytok, és amit szeretettel csináltok. Tűzzetek 
ki magatok elé egy célt, és tegyetek meg min-
dent azért, hogy az álmotok valóra váljon. 
Pomogács Heni 
1996-ban ballagtam a Petőfi iskolából, ahol a ké-
sőbb hasznosított tudás alapjait sajátíthattam el 
kedves Tanáraimtól. Máig szívesen emlékszem 
vissza rájuk. A középiskolát a Krúdy Gyula 
Kéttannyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskolá-
ban végeztem, majd a főiskolai közgazdász diplo-
mámat a Veszprémi Egyetemen szereztem meg. 
Több évig dolgoztam középvezetőként a kereske-
delemben egy multinacionális cégnél Győrben. 
2012 októberétől Ausztriában, Bécsben vállaltam 
állást, szintén a kereskedelemben. A német nyelv-
tudásom alapjaira a Petőfiben tehettem szert, a 
nemzetközi nyelvek tanulása már ezelőtt 20 évvel 
is nagy hangsúllyal bírt. Gratulálok a Csengetés 

újsághoz, volt Tanáraimnak pedig további sok 
sikert kívánok! 
Kunert Andrea 
1997-ben végeztem a Petőfi utolsó tesi tagozatos 
osztályában. Az általános iskola után a Pálffy 
Miklós Kereskedelmi Középiskolába nyertem 
felvételt, és itt is végeztem, mint kereskedelmi 
technikus. A szakmámban soha nem dolgoztam, 
az édesapám mellett helyezkedtem el, mint bizto-
sítási asszisztens. 2007-ben felvettek a NYME 
Apáczai karának turizmus-vendéglátás szakára, 
ahol 2011-ben diplomáztam vendéglátás szakon. 
Jelenleg Győrújbaráton élek férjemmel, 4 éves 
kislányommal, Dórával, és persze két kutya és 
egy macska társaságában. Biztosítási szakértő-
ként dolgozom egy alkusz cégnél. 
A petőfis évekre nagyon szívesen emlékszem 
vissza! Mi voltunk az utolsó „t”-s, tesi tagozatos 
osztály! Nem voltunk kifejezetten rendes társa-
ság, nagy volt az összetartás bennünk, de inkább 
a csínytevésekre, és a közös bulikra voltunk fogé-
konyak! 8. végére valószínűleg több tanár fellé-
legzett, hogy távozik a „t”-s osztály. Ettől függet-
lenül, nagyon sokat köszönhetek az általános is-
kolai tanáraimnak. Az alapokat az ő segítségük-
kel szereztem meg, amire a tanulmányaim során 
könnyű volt építkezni. A mai napig emlékszem 
minden tanáromra és a tantárgyakra! A jó hangu-
latú földrajz óráktól a szigorú, és számomra máig 
nehezen emészthető matekra és fizikára! A test-
nevelés órák, ahol minden sportból kaptunk egy 
kis ízelítőt, bár magaviseletünk miatt – így utólag 
megérdemelve – nagyon sok kastélykört futot-
tunk! Tanáraim minden erőfeszítése ellenére kö-
telet mászni a mai napig nem tudok…Sok szép 
emléket őrzök ezekről az évekről, és ami ennél is 
fontosabb, életre szóló barátságokat kötöttem! 
Többen közülünk külföldön élnek, vagy egy má-
sik városba költöztek, de a régi osztály nagy ré-
szével aktívan tartom a kapcsolatot. Remélem, 
még sok-sok osztálytalálkozón emlékezhetünk 
együtt vissza a petőfis élményekre.  

Hány éves a Csengetés újság? 
Mindig foglalkoztatott bennünket, hogy mikor született az első Csengetés újság. A diákok, akik a cik-
keket írják időről időre változnak, de az őket segítő tanárok hosszabb-rövidebb ideig szerkesztették a 
lapot. Az első újságot Jurik Mária tanárnő készítette. Egy 1994-ben általa összeállított számra buk-
kantunk, ennek az újságnak a közepében láthatjátok a másolatát. Igazgatónőnk, Szilbekné Cseh 
Györgyi néni folytatta az újság szerkesztését, aki országos találkozóra vitte diák újságíróit, megnyerte 
a Gyakorló iskola által meghirdetett  verseny kupáját. Süveges Jusztínia tanárnő folytatta a munkát, és 
a versenyen a kupaszerzést. Jelenlegi szerkesztőink, Sulyok Attiláné és Horváth Gábor könyvtárosok 
is szép eredményekhez segítették diák újságíróinkat, és az újságot. Mné B Rita tördelő szerkesztő 

Így emlékeznek azok, akik 1994-ben még diákjaink voltak 
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Játékos vetélkedőn az Egyetemi Könyvtárban 
Szeptember 27-én a Széchenyi István Egyetem Könyvtárában vetélkedőt rendeztek gyerekeknek. Az 
erőpróba a Kutatók Éjszakája alkalmából került megrendezésre. A verseny témája a közlekedés és a 
KRESZ volt. Mi a „Csanaki csibészek” nevet választottuk magunknak, de iskolánkból még három 
csapat indult. A verseny öt állomásból állt: valahol közlekedési táblák felismerése volt a feladat, más-
hol egy megnézett film után kellett emlékezetből válaszolni kérdésekre. Ezen kívül sok érdekes, játé-
kos feladattal találkoztunk. Megfejtettük a bónusz feladatot is. Közlekedési eszközökről rejtettek el 

képeket, ezeket kellett megkeresni. Utána minden csapat kapott finom 
pogácsát és ásványvizet. Egy kis várakozást követően eredményt hir-
dettek. Nagyon örültünk, hogy csapatunk, a „Csanaki csibészek” a 3. 
helyen végzett (tagjai: Illés Balázs, Kiss Virág, Stanka Renáta és Tóth 
Bettina). Boldogan vettük át az ajándékokat, és osztottuk szét azokat 
egymás között. Innen átmentünk az egyetemre, megnéztük a Kutatók 
éjszakáját, majd a belvároson át sétálva érkeztünk meg a buszmegál-
lóba. Nagyon jól éreztük magunkat. Tóth Bettina Anna, 5.c 
 

A többi petőfis csapat is szépen szerepelt: 
„Nyerő négyes”: Burus Barnabás, Horváth Bence, Kiss Bendegúz, 
Korsós Dominik. 6.b 
„Pindúr Pandúrok”: Cseresznyés Emese, Kiss Borbála, Polócz Pat-
rícia, Soóky Dominika. 6.b 
„Stop csajok”: Bánhidai Nóra, Csete Mónika, Horváth Jázmin, Husz 
Petra, Nagy Júlia. 4.c. 

Rajzversenyen indultunk 
Szeptemberben egyik rajzórán olyan feladatot kaptunk, hogy Benedek Elek meséihez kötődő rajzot 

alkossunk. Mi úgy döntöttünk, hogy egy vándor szegénylegényt rajzolunk le. Amikor befejeztük, 

Csaba bácsi beszedte tőlünk a rajzot. Egy héttel később tanár bácsi szólt, hogy hétfőn a harmadik óra 

után találkozzunk a büfé előtt, mert díjazott lett a rajzunk. Nagyon örültünk! Persze nemcsak mi, ha-

nem az 1-8. osztályosokig korcsoportonként 5-6 ember, akiknek a legjobban sikerült a rajza a zsűri 

szerint. A kastélyban volt a díjkiosztó ünnepség, ahol más iskolák igazgatói, tanárai, és diákjai is jelen 

voltak. A hetedikes Léb Eszter nagyon aranyos mesét mondott nekünk. Iizgultunk, hogy hányadikak 

leszünk, mit kapunk. Az első osztályosoktól indult felfelé az eredményhirdetés, így mi a végén kerül-

tünk sorra. Amikor meghallottuk a nevünket, nagyon boldogok voltunk. Egyébként mind a ketten kü-

löndíjasok lettünk. Kaptunk egy szép oklevelet, és Salamon Sándor könyvét, amelyben kisalföldi mű-

vészek szerepelnek. Az óra végére értünk vissza, mindenki örült és gratulált nekünk. A díjazott raj-

zokból kiállítást készítettek, így láthattuk, hogy mások is szép alkotásokat küldtek a versenyre, és ér-

dekes technikákat alkalmaztak. Szeressetek rajzolni, mert jó kikapcsolódás és lazítás! 

Tóth Eszter 8.a és Sulyok Mercédesz 8.b  

Parcsami Kitti 5.c Finta Dominika 6.b 

Szeredi Tamás 8.b 
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Könyvtárunk minden évben megrendezi a Mese-
rétest. Benedek Elek születésnapja alkalmából ez 
a hét csak a meséről szól. Egy keddi napon el-
mentünk a könyvtárba az osztállyal. Először Erika 
néni olvasott fel egy mesét, amit Benedek Elek 
gyűjtött. Ezután néhány gyerek olvasott fel külön-
böző mesékből. Akadt olyan gyerek is, aki fejből 
mondott mesét. A bátor jelentkezők még jutalmat 
is kaptak. Mindenki nagyon jól érezte magát, mert 
minden gyerek szereti a mesét. 

Sisa Dorina, Surányi Eszter 4.b 
2005-ben elhatározták, hogy szeptember 30-a le-
gyen a népmese napja. A meseszerető gyerekek és 
felnőttek ezen a napon megkülönböztetett figye-
lemmel fordulnak a népmesék felé. „Őseinktől 
kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe. Ve-
gyük birtokba, ismerjük meg, és adjuk tovább az 
értékes kincseket!”A magyar népmese napja al-
kalmából már 7. alkalommal egész hetes prog-
ramsorozatot rendezett a Bezerédj-kastély könyv-
tára. Méltón ünnepeltük meg Benedek Elek szüle-
tésnapját, aki 1859. szeptember 30-án látta meg a 
napvilágot Székelyföldön, Kisbaconban. A gyere-
kek számára meséket, verseket, színdarabokat, 
történelmi műveket írt, és újságíró is volt. 
A mesék, mesemondások ideje soha nem jár le, 
szerencsére. Mesékre mindig szükség volt, van 
és lesz, hiszen mindenki vágyik a varázslatra, a 
csodák átélésének élményére. Egykor a jó mese-
mondó minden szava aranyat ért. Azok a gyere-
kek, akiknek sokszor olvasnak otthon, könnyeb-
ben tanulnak meg olvasni. Akiknek mesélnek 
otthon, élénkebb a fantáziájuk, és jobb a 
rajzkészségük is. A mese a lélek tápláléka. Csu-
kás István írta: „A jó mese olyan, mint a jó vers, 
tehát elemelkedik a földtől, a jó mese csodákkal 
van tele.” 
Egy kis ízelítő a Mesehét programjából: szep-
tember 30-án tartottuk a „Benedek Elek” meseil-
lusztrációs rajzpályázat eredményhirdetését, a 
legszebb alkotásokat kiállítottuk. Két nap Mese-
rétest tartottunk a könyvtárban, ahol gyerekek és 
felnőttek mondhatták el, olvashatták fel kedvenc 

meséiket. Szer-
dán mesemondó 
versenyre került 
sor. Kontra Jó-
zsefné Aranka 
néni, Németh 
Zoltánné Erzsi 
néni, akik hosz-

szú éveken át itt tanítottak, és Lipovics Dóra 
könyvtáros - a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár 
és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárából - érté-

kelték a kis mesemondókat. 
A mesemondó versenyen a következő ered-
mény született: 
1.-2.-3. osztályosok: 1. Lele Anna, 2. Orbán 
Regina, 3. Szabó Csenge, különdíj: Lukács 
Zsombor 
4.-5.-6. osztályosok: 1. Fáczán Zsófia, 2. Fe-
renczy Fruzsina és Léb Gergő, 3. Nagy Júlia, 
különdíj: Horváth Bence. 
Október 3-án, csütörtökön az óvodások érkeztek 
hozzánk, közösen adtak elő néhány verset. A pén-
teki játszóházban a gyerekek gyöngyöt fűztek. 
Ezen a héten közel 800 mese iránt érdeklődőt lát-
tunk vendégül a Bezerédj-kastélyban. Mindenkit 
sok szeretettel várunk jövőre is! Sulyok Attiláné 

Magyar Népmese Hete a könyvtárban 
2013. szeptember 30-október 4. 

Tóth Zsófi 2.a 
Cornette Lara 2.b 
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Rendhagyó rajzóra 
Író-olvasó találkozón vehetnek részt a 3.b osztályosok, akiknek rajzóráján a 
XIII. Győri Könyvszalon bemutatóját megelőzve Arany Piroska meseíró Ba-
rátkereső című mesekönyvéből hallgatnak meg egy mesét. Vendégünk lesz 
Piroska néni is, aki ez alkalommal találkozik azokkal a gyerekekkel, akik Lá-
zárné Verebes Ilona tanárnő rajz szakkörén már hallhatták a meséket, és il-
lusztrációt készítettek hozzájuk. Ugyancsak iskolánkhoz köti a mesekönyvet, 
hogy a nyomdai előkészítő munkákat, a tördelést iskolánk informatikatanára, 
Macherné Bedőcs Rita tanárnő végezte. 

Az Esterházy palotában október 25-én (péntek) 15 órakor Arany Piros-
ka: Barátkereső című mesekönyvéről beszélget az íróval Lázárné Vere-
bes Ilona. 
A barát: érték. Felnőttnek, gyermeknek megértő társra van szüksége: 
egy barátra. Nagy szerencse, ha a barátban nem csalódunk, hanem 
mintaként is szolgál, és felfedezhetjük a kölcsönösség: a „Te is? Én 
is!” -élményét. Manni barátkereső történetei segítenek, hogy emlé-
kezzünk: nem könnyű gyereknek lenni. 

Október utolsó hétvégéjén lesz a Könyvszalon Győrben. Nagyon tartalmas műsort 
sikerült összeállítani! Idén a 0. nappal – október 24. – kezdődik a program a Köz-
ponti Könyvtárban. A 100 éve született Weöres Sándorra emlékezünk ezen a na-
pon! Ebben az évben a rendezvényeknek a megszokottnál több helyszín ad ott-
hont. A műsorfüzet a győri könyvtár honlapjáról letölthető. 

XIII. Győri Könyvszalon 
2013. október 25-27. 

A Győri Nemzeti Színház 
nagy színpadán október 27
-én (vasárnap) 14 órakor 
Horváth Gábor könyvtáros, 
hadtörténész technikus be-
szélget Bán Mórral, aki 
Hunyadiról írt történelmi 
regénysorozatot. 

Találkozzunk a Könyvszalonon! 

1. Tóth Zsófia2.a 
2. Horthy Ákos 1.d 
2. Hoffmann Anita 1.b 
3. Cornette Lara 2.b 
 
1. Dimitriu Alexandra 4.b 
2. Schatz Laura 3.a 
2. Süveges Hanna 4.b 
3. Surányi Eszter 4.b 
3. Visy Laura 3.b 
 
Felkészítő tanáraik: 
Varga Zoltánné, Rokobné 
Morvai Diána, Bődiné Kóbor 
Erika, Pappné Herold Rozália, 
Makrainé Palasics Zsuzsanna, 
Varga Mária, Pápainé Haczai 
Judit, Vorigin Lászlóné 
 

1. Andorka Benedek 5.b 
1. Füredi Babett 6.b 
2. Parcsami Kitti 5.c 
2. Sárosi Laura 6.a 
3. Finta Dominika 6.b 
3. Dimitriu Katerina 6.b 
Különdíj: Ferenczi Kevin 5.b 
Különdíj: Rom Zsófia 5.b 
1. Szabó Alexandra 8.a 
1. Edelényi Flóra 8.a 
2. Szabó Veronika 8.a 
2. Léb Eszter 7.a 
3. Szeredi Tamás 8.b 
3. Pados Adrián 7.b 
Különdíj: 
Sulyok Mercédesz 8.b 
Különdíj: Tóth Eszter 8.a 
A felső tagozatosok tanára: 
Lappints Csaba 

Benedek Elek meseillusztrációs rajzpályázat 2013. 

Léb Eszter 7.a 

Surányi Eszter 4.b 
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Kedves gyerekek, napközisek! 
Már biztos értesültetek róla tanáraitok által, hogy októbertől január 
végéig tisztasági versenyt hirdettünk a napközis csoportok részére. 

„Tiszta környezet - jó közérzet!” 
Miért ezt a mondatot választottuk? Azért, mert a tisztaság az egyik 
legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat az iskolában is. Ha tiszta-
ság, rend van körülötted, szebb a környezeted, jobb a közérzeted, a 
kedved, jobban tudsz teljesíteni is. A tisztaság, a rend, a rendezett-
ség jó hatással van a testi, lelki és szellemi teljesítményedre. 
Vigyázz a körülötted lévő dolgokra, szépítsd tantermed, és nyerd 
meg a Tisztasági versenyt! Hajrá minden csoport, és nem marad el 
a jutalom! 

Feladat: 
1. Írj a tisztasággal kapcsolatban szólást vagy közmondást! 
2. Meddig tart a Tisztasági verseny? 

A megoldást és a választ írd meg nekünk egy írólapon. Ne 
felejtsd el a lapra ráírni a nevedet, csapatodat, és dobd be 
a gyűjtőládába november 30-ig! Lehet, hogy a következő megje-
lenő újságban a Te neved lesz a nyertesek között! 

Terveink a napköziben 
A napközi otthon elsődleges feladata a tanulók másnapi tanórákra 
való felkészítése. Mindemellett fontos a változatos, élményt nyújtó, 
ismereteiket, készségeiket, képességeiket kibővítő, fejlesztő szabad-
idős foglalkozások megszervezése, lebonyolítása. Az idei tanévben 
érdekes programokkal színesítjük a napközis életet. Fontosnak tart-
juk a tiszta, rendezett környezetet iskolánkban, ezért az osztályok 
között tisztasági versenyt hirdettünk. A gyerekek rajzokkal, gyűjtő-
munkával készülnek, amivel plusz pontokat szerezhetnek. Nemcsak 

az osztálytermek, de az udvar tisztaságára is 
ügyelve, terveink között szerepel az udvarrendezés is október hónapban. Az 
elmúlt hetekben tanulóink seprűvel felszerelkezve tisztogatták a focipályát, a 
hónap folyamán pedig majd egyhetes délutáni program keretében osztályon-
ként megszervezve, összegyűjtjük a hulladékot. A közeljövőben, míg tart a jó 
idő, aszfaltrajzversenyt hirdetünk az 1-2. osztályos tanulóknak, október 15-
én pedig megemlékezünk a „Kézmosás világnapjáról”. 
Évszakonként hagyományőrző foglalkozásokat tartunk, ahol kézműves és 
kulturális programokon vehetnek részt tanulóink. A testmozgásról sem feled-
kezünk meg, novemberben és májusban játékos sportvetélkedőt szervezünk, 
valamint szerda és csütörtöki napokon a bel-
ső tornateremben osztályonként játékos 

sportra, körjátékokra, zenés-mozgásos játékokra lesz lehetőség. Az 
idén decemberben, az elmúlt évekhez hasonlóan, szintén megrendez-
zük a Karácsonyi vásárt, melynek bevételét a napközis játékok fej-
lesztésére fordítjuk. Áprilisban pedig napközis tanulóink által előa-
dott műsor bővíti az Egészség-nap programját. Tervezzük egy 
„napközis sarok” létrehozását, ahol a gyerekek aktuális munkáit kiál-
lítjuk. Ez a kis sarok alkalmas lesz arra is, hogy jelképesen kövessük 
az évszakok változásait, idézzük a megemlékezések és ünnepek han-
gulatát. Bízunk abban, hogy tanulóink számára a napközis élet sok élményt és örömet nyújt. 

a napközis tanítók 
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Iskolai élet a ködös Albionban I. 
Az ősz beköszöntével ismét előkerülnek az egyenruhák, rollerek és ke-
rékpárok Angliában. Az angol iskolákban mindenkinek kötelező egyenru-
hát hordania, amely a fiúknak sötétszürke, élére vasalt rövidnadrágot je-
lent (hosszú nadrágot csak nagyon ritkán viselnek, leginkább mikor hava-
zik) fehér pólóval, amelyen az iskola emblémája látható, s pulóvert (lila, 
piros, zöld, kék színben, attól függően, hogy az iskola mit ír elő). A lá-
nyok szoknyát viselnek, megegyező színű harisnyanadrággal és fehér 
pólóval. (A 2. félévben, a lányok halvány-kék; lila; sárga-fehér kockás 
nyári ruhát hordanak). Mindkét nemnek kötelezően előírt a fekete cipő. 
Az egyenruha alól csak akkor adnak felmentést, mikor az iskola 
"speciális" programot szervez. Pl. színházi darab beöltözéssel, ünnepnap, 
pl. Halloween, vagy éppen kreatív foglalkozás. E napon a gyerekek azt 
viselnek, amit szeretnének, farmertól a szoknyáig, az egyszerű pólótól a 
márkás kardigánig.  
Becsöngetés előtt az utcákon rollerező, kerékpározó iskolások tömegét 
lehet látni, anyukák, au-pair-ek (bébiszitter) kíséretében. Az iskola mel-
lett lévő tárolóban, naponta (iskola nagyságától függően) kb. 50-100 köz-
lekedési eszközt lehet találni. A távolabb élő gyermekeket autóval hozzák 
iskolába, és hatalmas tumultus figyelhető meg az iskola előtt, ahol a pe-
dagógusok is besegítenek a reggeli "őrült" percekben. A mozgássérült 
gyermekek részére speciális busz áll rendelkezésre, amely minden reggel 
felveszi az iskolásokat. S mikor is kezdik az angol gyerekek a tanulást? 
Mikor van a becsöngetés? Következő cikkünkből kiderül. 

Molnár Lolita iskolánk egykori diákja 

Reddin Victoria 
és Christina 

a Portlaoise College 
egyenruhájában 

Az idei tanévtől Íror-
szágban élnek a lányok 
szüleikkel. Christina 
tavaly még nálunk volt 
nyolcadikos, idén vi-
szont már a „jövő isko-
lájának” tanulója. Kép-
zeljétek, egyetlen tan-
könyve sincs, egy lap-
toppal jár iskolába. A 
nála két évvel idősebb 
nővére még úgy tanul, 
mint ti, tankönyvekből. 

Először is: mi is az a Mondocon? Egy olyan ren-
dezvény, amit Budapesten, a Hungexpo nevezetű 
épületben évente négyszer, az évszakok közepén 
rendeznek meg az Animék és a Mangák rajongói-
nak. Két ismerősömmel: Pongrácz Gizellával 
(Miharu) és Minda Boglárkával beszélgettem. 
- Mióta jöttök ki a Mondoconra? 
M: - A 2010-es tavaszi Mondocon volt az első, 
amire eljöttem. 
B: - Én az idén tavasszal kezdtem kijárni ide. 
- És mióta cosplayeztek? (A „cosplay”-ezés az, ha 
valaki beöltözik kedvenc karakterének) 
M: - Én már az elsőn beöltöztem, a Narutóból 
Anbu voltam. 
- Ha már itt tartunk Miharu, te kinek öltöztél be 
először? 
B: - Én a „Sword art online”-ból Asunának. 
- Kint maradtok mindkét napra vagy csak az 
egyikre jöttök ki? 
M: - Én két napig szeretnék maradni. 
B: - Én az előző kettőn mindkét napra kijöttem, 
de mostantól szerintem csak az egyik napra jövök. 

- Milyen versenyek vannak a második napon? 
Részt vesztek rajta? 
M: -Általában az első napon szoktam versenyezni, 
de csoportos, performance és Eurocosplay van. 
B: - Én sem szoktam részt venni rajtuk. 
- És melyik Mondoconra jöttök? 
M: - Általában csak az őszire és a tavaszira jövök. 
B: - Mivel nemrég kezdtem eljönni ide, ezért csak 
azt mondom, hogy a tavaszin és a nyárin voltam, 
meg most ősszel. 
- Miért szerettek ide eljönni akár cosplayben, 
akár utcai ruhában? 
M: - Hát tetszik az a tudat, hogy felismernek és 
lefotóznak, akár egyedül, akár valaki mással. 
B: - Én a barátok, a cosplayek és a szórakozás 
miatt szeretek ide jönni. 
- Mik lesztek a következő Mondoconon amire el-
jöttök? 
M: - Én a League of legends-ből Kalye [Kájl]. 
B: - Én vagy az attack on titan-ból leszek Levy 
[Liváj] hadnagy, vagy pedig a Magi-ból Aladdin. 

Kosztyán Zsuzsanna 8. b 

Őszi Mondocon 
Interjú két baráttal 
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Almaszedés 
Tavasszal már jártunk Patasi János bácsi 
almás kertjében. Akkor minden fa tele 
volt virággal. Most a virágok helyén pi-
ros, sárga almák voltak. Szedtünk is belő-
lük vödreinkbe, kosarainkba. Meg is kós-
tolhattuk a mosolygó almákat. Zsuzsa 
néni alma szépségversenyt rendezett. Na-
gyon örültünk, amikor a végén meglát-
tunk egy ládában három kisnyuszit. Ne-
kem nagyon tetszett, hogy meg is simo-
gathattuk. Vidáman mentünk vissza az 
iskolába. Garbai Zoltán 2.b 

Könyvajánló 
Egy Ropi naplója 

Miért éppen a Ropi naplóját 
ajánlom nektek olvasásra? Cí-
me ellenére nem egy zacskó 
ropiról szól – ami lássuk be, 
nem lenne egy izgalmas törté-
net -, hanem egy 11 éves fiú-
ról, aki azért kapta a Ropi ne-
vet, mert vékonyka gyerek. 
Igazából Gregnek hívják. Van 
egy bátyja Rodrik, aki folyton piszkálja Ropit, és egy 
öccse is, Manny. Legjobb barátja Rowley, az egyke 
kisfiú, amolyan mama kedvence. Főszereplőnk naplót 
vezet, amelybe beleírja a vele történt mulatságos ese-
ményeket. Ő is iskolás, mint mi, így könnyen beleélhet-
jük magunkat a helyébe. Tulajdonképpen egy könyvso-
rozatról van szó, amely Magyarországon eddig 5 ki-
adott kötetből áll. Bátran ajánlom mindenkinek, aki 
szeret olvasni és nevetni! Stanka Renáta Ildikó 6.a 

Kron és Rannk felkészültek az indulásra. Kron 
szeme rendesen megakadt egy új fegyveren, amit 
éppen egy szolga hozott be a szobába, és szépen 
lerakta a többi felszerelési tárgy közé. Szép meg-
munkálású, jól kivitelezett puska volt. 
-Hát ez mi? – kérdezte Kron.  
-Túl sokáig aludtál. Ez a HK-571, jobban mondva 
a csörgőkígyó. A birodalmi fegyverkovácsok leg-
újabb puskája. Egy félautomata fegyver, 10 db 
lövedék fér bele. Kaptunk belőle egyet-egyet őfel-
ségétől. Na, hozzad azt is, és induljunk öcsi! 
-Jó, de ne hívj még egyszer öcsinek, mert kapsz 
egy marást a csörgőkígyótól. 
-Jó, jó! Nyugi nagyfőnök, semmi gond. – mondta 
Rannk kissé meglepődötten. 
-Bocs, csak még kicsit frusztrált vagyok, mióta 
megtudtam, hogy... tudod… 
-Jó, persze öreg, semmi gond megértem. –
válaszolt Rannk – Épp itt az ideje, hogy valami 
elterelje a gondolataidat. 
-Igazad lehet. Menjünk, mielőtt a császár mérges 
lesz. 
Azzal elindultak a varázslóerdő felé. Az út távoli 
volt, a küldetés sikeres befejezése még távolabb. 
Egy szomorú sötét éjszaka értek oda az erdőbe, és 
az eső is szakadt. A már ismerős nagy tölgyfa tör-
zsénél, és az azt körbevevő tisztáson rendezték be 
a táborukat. Az esős napok sikertelenül teltek, 
nem találtak senkit és semmit.  
-Már kezdem unni bátyám. Semmi garancia nincs 

arra, hogy ez a Hook, vagy más mágus valaha 
ismét erre téved. – szólalt meg Kron ideges han-
gon. 
-Nyugi, csak egy kis fennakadás. Türelem mágust 
terem. Vagy inkább haza akarsz menni megmon-
dani a császárnak, hogy elcseszted a küldetést? 
-ÖÖÖ… Inkább nem, kösz. Amúgy mit is kéne 
keresnünk? 
-Na látod, ez egy igazán jó kérdés. 
-Ó, hát ez remek! Nem tudjuk, hogy mit keresünk, 
és nem tudjuk, hogyan keressük! – vágott vissza 
Kron idegesen. 
-Én mindenesetre kitettem néhány zajcsapdát, 
hogy jelezze, ha egy mágus közeledik. 
-Nem mókust akarunk fogni, hanem mágust… 
Szerinted mennyi esély van erre néhány vacak 
csapdával? – bökte oda Kron a fejét csóválva. 
-Mindegy, menjünk aludni, már megint esteledik. 
Talán a holnap lesz a mi napunk. – Rannk a mon-
dat közben felállt a tábortűz mellől, és a fán ülő 
szivarozó testvéréhez sétált.  
-Azt hittem, leszoktál. – ütötte ki szájából a füs-
tölgő szivarcsonkot, majd eltaposta. – Ha elpat-
kolsz, én nem cipellek hazáig. 
Rannk megdöbbenve tapasztalta, hogy testvére 
retorzió helyett a háta mögé bambul, egy ismerős 
hang forrása felé. 
-Hé, van itt valaki? He? Fiúk egész nap kerestek 
egy mágust, aztán amikor itt állok, nem is érde-
kellek titeket? (folyt köv.) Mészáros Márk 8.a 

Birodalmi eskü 4. rész: A mágus kérése 

Máj Fanni 2.b 
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Vicckosár 

- Ki volt a világ legnagyobb 
viccgyűjtője? 
- ? 
- Hát a Vicc Elek. 

- Hogyan főzi meg az egyszerű 
asszony a húst? 
- ? 

- Napolajban, nehogy leégjen. 

Mi a focidrukker 7 fogásos 
ebédje? 
? 
1 hot dog, 6 sör. 

Gyűjtötte: Vinter Tamás 5.c 

Katona vizsgázik: katona mit 
csinál, ha egy ellenséges bombá-
zó követi magát? 
Jobbra index, balra kanyar. 
Két autós beszélget: 
- Képzeld, pár nappal ezelőtt 
megbüntetett a rendőr tízezer 
forintra, mert nem a látási viszo-
nyoknak megfelelően közleked-
tem. 
- Miért, mit nem láttál? 
- A rendőrt. 

Autós a benzinkútnál: 
- Kérem, ellenőrizze az abron-
csokat! 
Mire a kutas: 
- Egy, kettő, három, négy... 
Megvan az összes! 

Két rendőr beszélget: 
- Te mivel eszed a tésztát? 
- Rádióval. 
- Hogy-hogy? 
- Tudod, az asszony mindig 
megkérdezi, hogy: kérsz rá diót? 

- Pistike! Először fordult elő, 
hogy hibátlan házi feladatot 
adtál be. Hogy lehet ez? 
- Az apukám elutazott a hétvé-
gére, és nem tudott segíteni. 

Két férfi beszélget: 
- Képzeld, a múltkor ellopták a 
feleségem hitelkártyáját! 
- És, tettél feljelentést? 
- Dehogy tettem, a rabló jóval 
kevesebbet költ, mint az asz-
szony! 

- Mi lesz a lovas ólomkatoná-
ból, ha átmegy rajta az úthen-
ger? 
- ??? 
- Lemezlovas. 

- Mért várják az etiópok a tél beköszöntét Afrikában? 
- ??? 
- Mert azt mondja az anyjuk, hogy akkor kapnak rendes ruhát, ha 
majd fagy! Varga Bálint 7.a 
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REJTVÉNY 
 

 
 

1. Mi Harry mumusa? 
2. Az egyik főbenjáró átok.  
3. Milyen fajta seprűt kap a 3. könyvben? 
4. Mi a Hugrabug-ház címerállata?  
5. Hogy hívják Tudjukki alattvalóit? 
6. Milyen állatot vitt magával a Roxfortba Ron? 
7. Hogy hívják Harry baglyát? 
8. Milyen tantárgyat tanít a Roxfortban McGalagony professzor? 
9. Mi a neve Hagrid hippogrifjének?  
10. Hogy hívják Harry nagynénjét? 
 
Kérjük a kiemelt függőleges oszlopban kapott megoldást 2013. november 15-ig eljuttatni  
a ta05@freemail.hu email címre elektronikus levélben vagy lezárt borítékban Kálmán Orsolya 
(8.b) tanulónak. A megoldások mellé feltétlenül írjátok oda a neveteket és osztályotokat is. 

1.                           

2.                           

3.                            

4.                       

5.                             

6.                       

7.                         

8.                                   

9.                            

10.                          

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

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

Nyomtatás: Palatia Nyomda. 
Felelős kiadó: Szilbekné Cseh Györgyi igazgató. 

Dimitriu Alexandra 4.b Dimitriu Katerina 6.b 

Sárosi Laura 6.a 


