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Mikulás—advent—karácsony 

Diák-sikerek 

Egészségnap 

Rejtvények, kifestő a szünidőre 

Hóember 

Csillog a fákon a zúzmara, 

ragyog, mint az ezüst 

s repül a sivalkodó szélben 

akár a por, a füst. 

Serényen dolgozik három gyerek: 

fagyos kezeikkel 

gyúrják a havat, mint agyagot, 

készül a hóember. 
 

Szénből, kavicsból kap szemeket, 

hadd nézze: a világ 

milyen fehér! S milyen szépek 

az ezüst téli fák.  

Zelk Zoltán  
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„Nincs izgalmasabb dolog, mint személyesen 

találkozni valakivel. Már a találkozás előtt 

tele vagyunk várakozással, örömmel, várjuk, 

hogy a másik, akivel találkozunk, nevünkön 

szólítson, elfogadjon minket, szeretettel le-

gyen irántunk. Várjuk a találkozást, mert álta-

la lelkileg gazdagabbá válunk. A közelgő ka-

rácsony ilyen találkozást tartogat számunkra. 

Igaz, aki hozzánk jön, az a személy nem csu-

pán valóságos ember, hanem valóságos Isten 

is. Jézus Krisztus, a mi Megváltónk. Betle-

hem városában, egyszerű, szegényes körül-

mények között egy istállóban születik meg, 

így a legszegényebb embert is testvérének 

tekinti. A te lelked ajtaján is kopogtat, rövid, 

Istentől jövő üzenetet hoz számodra. Az üze-

net így szól: Isten szeret téged, minden 

igyekezetével azon van, hogy boldog légy. 

Legyen nyitott a szíved, Ádvent idején vágya-

kozz a vele való találkozásra, Karácsony ün-

nepén pedig fogadd szeretettel a te szívedben 

is megszülető Jézust!  

Kedves Diákok! Nektek, szeretteiteknek és 

tanáraitoknak is Áldott Karácsonyt kívánok: 

Bartók Ferenc atya” 

December elején elkezdem ébresztgetni szívemet az 

ünnepre. Hogy elkészüljön dolgaival arra, amire 

kell. És hogy el ne késsen onnan, ahonnét nem sza-

bad elkésnie: karácsony ünnepéről. Valahogy úgy, 

ahogy kislányom ébred reggelente már hetek óta: „- 

Apa, azt álmodtam, hogy karácsony lett!” S gyer-

mek szívével tudja, hogy az ünnep meg fog érkezni. 

Azon az estén sok-sok megálmodott gyerekálom 

valóság lesz. Testet öltenek a sokszor elképzelt ró-

zsaszín macik, kis játékautók, plüss teknősök, ba-

bák és építőkockák. Ott lesznek a fa alatt. Így éb-

resztgetem ádvent idején a szívemet. Arra ébresz-

tem, hogy ÁDVENT lesz. Így nagybetűvel. ELJÖ-

VETEL, Jézus eljövetele. Egyszer csak itt lesz Ő. 

Elhozza hátán a vén folyó: az idő. Ébresztgetem a 

szívemet, hogy kifényesedjen és ráhangolódjon a 

testté-lételre, a valóra-válásra. Hogy amiről álmo-

dik, az meglesz. Egy régi könyv, a Könyvek Köny-

ve azt írja Jézusról: „testté lett, közöttünk lakott”. 

Sokan megálmodták már, sokan várták és elképzel-

ték. S egy napon csak testet öltött. Úgy hiszem, azt 

álmodom: közöttünk lakik ma is. És azért ébreszt-

getem a szívemet, hogy meglássa, amiről álmodik. 

Üdvözlettel: Percze Sándor lelkész 

„Itt ez a pillanat: ünnep. 
Bármi volt s lesz is utána 
Gyermeki nagy bizalommal fújjuk, hogy: 

„Mennyből az angyal…” 
higgyük a jó hírt, hisz íme világlik lángja a télben: 
úgy ragyog és melegít, mint 

hóban a berkenyeág” /Szabó T Anna/ 
 
Ezen szép szavakkal kívánok  minden kedves Diáknak és Csa-
ládjának , valamint a Petőfi iskola minden Dolgozójának békés, 
boldog ünnepet: 

Szilbekné Cseh Györgyi igazgatónő 

Hoffmann Tamara 1.b 
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A helyi civilszervezetek és a részönkormányzat idén második 

alkalommal állított Betlehemet a posta melletti kegyeleti 

parkban. Advent első vasárnapján, december 1-jén Sándor 

Gábor ménfői római katolikus plébános adventi gondolatait 

és a Petőfi Sándor Ált. Isk. felső tagozatos énekkarának mű-

sorát hallgatták meg az érdeklődők. 

Advent 2. vasárnapján Bella Péter református lelkész gyújtot-

ta meg a 2. gyertyát, és beszélt a várakozás, az Advent jelen-

tőségéről. A 4.a osztályosok műsorát Rusznyák Éva tanárnő 

állította össze., a dalokat Vorigin Lászlóné tanította be. 

Fotók találhatók a következő weboldalakon: 

http://adventelsovasarnap.gyor-menfocsanak.fotoalbum.hu/

viewpicture/pictureid/22237911 

http://adventmasodikvasarnapja.gyor-

menfocsanak.fotoalbum.hu/viewpicture/pictureid/22269413 

Kálmán Orsolya 8.b 

Már hagyomány, hogy a Baba-mama klub-

ba ellátogat a 

Mikulás. A vára-

kozás izgalmas 

perceit az ének-

karosokkal 

együtt énekelve, 

mesét hallgatva 

töltötték az apró-

ságok. Volt, aki 

bátran beleült a 

Mikulás ölébe 

egy fotó erejéig, 

de volt akinél 

eltört a mécses a 

Mikulás bácsi közelségében. 

Sulyok Mercédesz 8.b 

Az iskolások már el sem tudják képzel-

ni a Mikulás-napot a mi hadtörténész 

Mikulásunk nélkül. 

Könyvtárlátogatás 
 

Október 21-én, az 1.b osztálynak különleges délutánja 

volt a napköziben. Ebéd után felkerekedtek, és átsétáltak a 

kastélyba, a könyvtárba. Erika néni nagy szeretettel fo-

gadta a csoportot. Körbevezette a gyerekeket a könyvtár-

ban, megmutatta, hol milyen könyveket találhatunk. A 

gyerekkönyvtári részben, miután helyet foglaltak az asz-

talnál, Erika néni verseket, meséket olvasott fel az első-

söknek. Sok-sok könyvet adott a gyerekek kezébe 

(mesekönyveket, verses köteteket, ismeretterjesztő köny-

veket, ifjúsági regényeket), amit ők nagy örömmel lapoz-

gattak. Sok szép élménnyel gazdagabban térhettünk vissza 

az iskolába. tanító nénik 

Az alsós énekkarosok már visszatérő kedves vendégek 

voltak a ménfői 

Nagyboldo-

gasszony temp-

lom adventi 

mocorgók mi-

séjén december 

8-án. Szép 

éneklésükkel, 

furulyázásukkal 

emelték a ki-

csiknek szóló ünnep színvonalát. Gombás András gi-

tárkíséretével Czibikné Márti néni kis tanítványai 

Szent Miklósra is emlékeztek, és nagy örömükre még 

csomagot is kaptak a Mikulástól. 
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Elhunyt Sátory Ágostonné, Éva néni, aki évtizedekig tanított iskolánkban, és szüleitek, nagyszüleitek 

szeretett tanítója, rajztanára volt. Februárban lett volna 90 éves. Az ő tiszteletére tettük ki a fekete 

zászlót iskolánkra november elején. 

Amikor egykori tanítványával, Paár Imivel Mindenszentek után arról beszélgettünk, hogy mennyire 

szerettük diákként Éva nénit, még nem tudtuk, hogy pénteken reggelre örökre elaludt. Imit másodikos 

kisdiákként tanította, de a mai napig szívesen gondol vissza kedves, 

jólelkű tanítójára. Én azt nem tudom elfelejteni, hogy négy évig ve-

zette anyai szeretettel ecsetet, ceruzát fogó kezünket, és mégsem tud-

tuk róla, hogy milyen szép képeket festett. Pedig ma már tudom, 

hogy Ménfőcsanakon sokan gyönyörködhetünk csendéleteiben. A 

ménfői Nagyboldogasszony templomban, a bejáratnál ma is látható, 

az Éva néni által festett Mária kép volt a templom oltárképe, míg a 

jelenlegi freskó el nem készült. Azt tudtuk, hogy nagyon szépen hím-

zett, éppen ezért nagy bánata volt, hogy az utóbbi években már alig 

látott. Amikor megláttam, és köszöntem neki, mindig megismert, de az elmaradhatatlan mondat min-

dig elhangzott: „A hangodról ismerlek meg.” 

Unokájának feleségét, Sátoryné Ladocsi Veronikát kértem, hogy meséljen Éva néniről. 

Erdődi Éva Mária 1924. február 15-én született Püskiben. Éva néni édesanyjától örökölte kézügyes-

ségét. Szeretettel beszélt a vadvirágokról, amiket szobájukban festett, talán ez lehetett a festészet irán-

ti érdeklődés kezdete. Az élete volt a vers. Petőfi Sándor: Ilyen költő nem is volt és nem is lesz - sok-

szor mondta. Imádtuk hallgatni Dzsida Jenő Öreg óra című versét. Utolsó éveiben rosszul látott, már 

csak rádióból szóltak a kedvenc nótái. Órákig görnyedve ült a kis foteljében, mondta a rózsafüzért. 

Nagyon visszahúzódva élt. Rengeteg diákja mai napig meglátogatta, ünnepi üdvözlő lapokat küldve 

sokan gondoltak rá. Meg is jegyeztem: Dédit mennyien szeretik. Ő azt mondta, én is szeretek min-

denkit. Nagy tisztelője volt Gülch Csaba újságírónak és nagy felfedezettjének, Dr. Kolozsi Sándor-

nak, aki Ausztráliában sikeres és híres szobrászművész lett. 

Mindig arra kérte a jó Istent, ne legyen mások terhére, és az otthonából menjen a hadak útjára. Imái 

meghallgatásra találtak: Fehér virágok fedik drága Évikénk porait. Én örülök, hogy a családjukhoz 

tartozhatom. Büszkén mondom a faluban: A tanító néni unokájának a felesége vagyok. 

 

„Éva néni volt az egyetlen sze-

mély, aki meglátta bennem a 

tehetséget, …. Valóban ma nem 

lennék egy képzőművészeti 

doktorátussal rendelkező, nem-

zetközileg elismert hivatásos 

magyar szobrászművész, ha Erdődi Éva, Sátoryné gyermekkoromban, a 

második világháború után nem támogatott volna, nem készített volna fel 

engemet lelkileg, szellemileg, még a képzőművészeti főiskolai felvételemre 

is.” Dr. Kolozsy Sándor.C.D.V.A. szobrászművész 

A megemlékező gondolatokat összegyűjtötte: Macherné Bedőcs Rita 

Iskolánk volt tanárára, Sátory Ágostonné Éva nénire emlékezünk 

Elnémult egy hang, a szíve utolsót dobbant, 

lehullt egy fénylő csillag,  

megkondult az égi harang. 

Ő volt a jóság példája, a szeretet mintája. 

Nem hagyott itt minket, csak előre ment. 

Szeretete szívünkben örökké él. 

Fehér virágokkal—az volt a kedvence—így búcsúzunk el drága 

Éva néninktől. 
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Verdi 
Verdi a 19. századi opera 

Wagnerrel egyenértékű vezér-

alakja; az olasz zene világvi-

szonylatban egyik leghíresebb 

képviselője. Hatása óriási: a 

századforduló olasz opera-

szerző nemzedékére gyakorolt közvetlen hatásán 

túl közvetve erősen hatott az opera 20. századi 

fejlődésére is. Műveit ma is nagy sikerrel játsszák 

világszerte, és néhány részle-

tük igazi slágerré vált. 

Wagner 
A 19. század egyik legna-

gyobb hatású zeneszerzője, a 

német opera megreformálója 

volt. Zeneszerzőként operái 

tették halhatatlanná, bár számos más területen is 

alkotott. 

A szombathelyi születésű, diákként Győrben is élt költő verseit min-

den óvodás szívesen megtanulja. Iskolánk énekkara az évnyitó ün-

nepségen megzenésített versei közül énekelt egyet, ami 

mindannyiunknak nagyon tetszett. Amikor rajzszakkörön Csaba bá-

csitól kaptuk a feladatot, hogy Weöres Sándor verséhez készítsünk 

illusztrációt, még nem gondoltuk, hogy ezzel versenyen nyerhetünk, 

ez már csak hab volt a tortán. Mi a verseket is szívesen olvastuk, és 

nagy gonddal készítettük el rajzainkat. Meglepetésünkre a Kovács 

Margit iskolából a helyezéseink mellé szép tágyjutalmakat is küldtek

 Szabó Veronika 8.a 

100 éve született Weöres Sándor 

A „100 éve született 

Weöres Sándor” 

Képzőművészeti verseny 

helyezettjei 
I. Szabó Alexandra 8.a 

II. Szabó Veronika 8.a 

II. Burkali Liliána 5.b 

II. Edelényi Flóra 8.a 

III. Vinkler Viktória 7.a 

Hetedikes koromban is szívesen hallgattam zenéjüket, és a különös, meseszerű történeteket, ame-

lyekről operáik szólnak. Amikor novemberben újra meghallgattunk énekórán egy-egy részletet mű-

veikből, bizony nem mindegyiket sikerült felismerni. Most már tudom, hogy tv-ben, rádióban több-

ször hallott műveik operaslágerek, illik őket felismerni. Iskolánkban hagyomány, hogy rendhagyó 

órán, vagy a faliújságon felhívják figyelmünket az ehhez hasonló fontos tudnivalókra. Róluk a faliúj-

ságon olvashattunk. Kosztyán Zsuzsanna 8.b 

200 éve születtek 

Nyelvi versenyeredmények 

A Kovács Margit Iskolában megrendezett Megyei Német vers- és prózamondó versenyen 8 tanulónk 

szerepelt eredményesen: László Rebeka, Marczali Gerda 3.c, Trenka Lilla, Pócza Diána 2.b, Schnei-

der Claudia 4.a, Lukács Dóra 4.b, Borbély-Burus Natália és Sárosi Laura 6.a. Külön gratulálunk 

Trenka Lillának, aki közönségdíjban részesült! 

A képen felkészítő tanáraikkal: Odor Jenőnével, és Reizerné Invics Zsuzsannával láthatók. 

A Gyakorló Iskolában 

megrendezett Megyei 

Angol nyelvi versenyen 

Meskó Patrik és Zavada 

Ármin 8. osztályos tanu-

lók vettek részt. Ármin 

továbbjutott a szóbeli 

fordulóra, amely után 

összesítésben a 8. helye-

zést szerezte meg. Fel-

készítőjük: Simon Lász-

lóné tanárnő. 

Zavada Ármin 8.b és 

Simon Lászlóné tanárnő 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_n%C3%A9met_nyelv%C5%B1_opera_t%C3%B6rt%C3%A9nete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Opera_(sz%C3%ADnm%C5%B1)
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Sulihívogató 
November 20-án egy játékos, vidám órára hívtuk a nagycso-

portos óvodásokat iskolánkba. Az apróságokkal az őszről, a 

gyümölcsökről, s a kis sünikről beszélgettünk. Leendő elsőse-

ink nagy érdeklődéssel figyelték a digitális táblán bemutatott 

kis tüskéseket, s a róluk szóló éneket. Az emeleti folyosón már 

vártak rájuk a szebbnél-szebb alkotások, melyeket ők is elké-

szíthettek a tanító nénik segítségével. Ügyesen ragasztották 

össze mosolygó almákból az ajtódíszeket, vidáman játszottak a 

sünibábokkal, örömmel fogadták a gyümölcsökből kikandikáló kukacokat. Bízunk benne, hogy min-

denki jól érezte magát, s szeptemberben sok ismerős arccal találkozunk majd! tanító nénik 

A hosszú őszi szünetben volt idő arra, hogy a mozgalmas elmúlt 

két hónap fáradalmait kipihenhessék a gyerekek. Bizonyára sokan 

a nagyszülők szeretgetését és kényeztetését is élvezhették. Ráadá-

sul a kellemes idő kedvezett a kirándulásoknak is. Így remélhetőleg úgy megerősödött mindenki, 

hogy a nátha és egyéb betegségek settenkedő kórokozói nem tudnak legyőzni senkit sem. Egy kis 

bábszínházi ráhangolódás után hipp-hopp elérkezett az ősz 

egyik legnevezetesebb napja: a Márton-nap. Minden csoport-

ban szorgalmasan tanulták a gyerekek a libákról szóló mon-

dókákat, dalokat és Márton püspök legendáját is felidézték. 

Barkácsolás keretében nemcsak libák elevenedtek meg száz-

féle módon, hanem félelmetes és mulatságos „tökfejek”, azaz 

lámpások is készültek. Egy-egy késő délutánon a szülőkkel 

közösen elkészültek a szebbnél-szebb lámpások is, amelyek-

ben sejtelmesen világítottak a mécsesek. A jóízű eszem-

iszom után – mert a mondás így járja: „Aki Márton napján 

libát nem eszik, az egész évben éhezik.” – vidám énekszóval, 

és a lámpás fényével kísérve, hazaballagtak a vendégek. No-

vemberben már többször kacsintgattunk az iskola felé. A tanító nénik is hívogatják a 6 éveseket egy 

kis közös játszóházra, hogy kölcsönösen ismerkedhessenek egymással. Az óvó nénik megbeszélik 

az anyukákkal és apukákkal, hogy kinek miben kell még segíteni ahhoz, hogy az iskolában ne érjék 

csalódások. Azért, hogy a nagycsoportosok szülei jól tudják segíteni a gyerekeket, sok dolgot kell 

tudniuk. Ehhez adott tanácsokat Kardos Péter tehetségfejlesztési szakértő a Szülők Klubjában. No-

vember 25. Katalin napja – régi időjósló nap. Nos, a kastélyszínházba menet tapasztalhattuk, hogy 

nagyon csípős hideg szél fúj, és kopogós a talaj. Ennek ismeretében karácsonykor vajon tényleg 

locsogni fog? Vagy mégis inkább szállingózik – mármint a 

hó? Az biztos, hogy idén tréfás kedvében van az időjárás, 

mert nyílnak a tavaszi virágok és a fák is nehezen válnak 

meg gyönyörű színes lombkoronájuktól. Nem is biztos, hogy 

idetalál a Mikulás. Mindenesetre szorgalmasan énekeljük a 

mikulásváró dalokat és mondjuk a verseket. Kikészítjük a 

tisztára suvickolt cipőket az ablakba. A levelet már régen 

megírtuk, most már csak jónak kell lenni. Hogy gyorsabban 

teljen addig is az idő, az óvó nénik bábjátékkal kedveskednek 

a gyerekeknek. Advent idejébe kerültünk. Nagy várakozás 

tölti meg szívünket. Csendes áhítatba merülve gyújtjuk meg a 

koszorún a gyertyákat. Luca napján felelevenítjük a régi szokásokat is a termésvarázslattal és jókí-

vánságokkal. Hamarosan ideér az év legszebb ünnepe a karácsony, szállnak a karácsonyi énekek 

hangjai. A szülőket is vendégül látjuk, hogy ők is megpihenhessenek egy kicsit, s megtölthessék 

szívüket szeretettel. Mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánok: Járfásné Tibold Ilona 

Óvodánkban történt „Fogy már a nap melege, 
kertünkben a cinege, 
Csípős szél fúj a mezőn, 
Farkas kullog az erdőn.” 

(Kisfaludy Károly) 
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Ebben a tanévben is sok kisdiák váltott bérletet színházba és 

hangversenyre. Az őszi első előadás A világszép nádszálkis-

asszony volt, a Nektár Színház előadásában. A magyar népme-

se irodalom egyik klasszikus gyöngyszeme ez a mese. A gye-

rekek izgatottan várták, vajon megtalálja-e a királyfi a világ-

szép nádszálkisasszonyt, akit egy boszorkány őriz a világvé-

gén még egy sánta arasszal is túl, a Fekete-tenger hetvenhete-

dik szigetén egy nádszálba zárva? S ha megtalálja, vajon ki 

tudja-e szabadítani? Vajon kiállja-e a rá váró próbákat, hogy 

elnyerhesse őt feleségül? A mesejátékban felcsendült dalok a 

hagyományos népzenét idézték, mai hangszerelésben. A végén minden jóra fordult, s a királyfi meg-

kapta jutalmát. Október végén indultunk az első hangversenyre, mely a Varázslatos nyári éj címmel 

került megrendezésre. Felix Mendelssohn-Bartholdy mindössze tizenhét éves volt, amikor Shakes-

peare azonos című színdarabjához ezt a nyitányt komponálta. Szent Iván napját ősidők óta mágikus 

ünnepnek tartják. Különös szokások, varázsolások kapcsolódnak az év legrövidebb éjszakájához. A 

hangversenyen néha gonosz varázslat sújtotta a zenekart, és többször hallottunk váratlan megoldáso-

kat a zenekari tagok részéről. Tanulóink nagy élvezettel hallgatták a csodaszép muzsikát. November 

végén volt A dzsungel könyve című zenés vadkaland az állatok birodalmában, a Turay Ida Színház 

művészeinek előadásában. A dzsungel csendjét tigris üvöltése törte meg, közben éjfekete párduc su-

hant puha talpain. Farkasok vonyították a felhők vonulását, a vén medve csendre intette őket. Ölében 

egy apró szerzet: az Emberkölyök. Testvérei a farkasok, mestere a párduc és a medve, ellensége a 

vérszomjas tigris: Sir Kán. Minden nézőt az foglalkoztatta, hogy Maugli, az ember fia visszatér-e az 

emberek közé, vagy a vadont választja a farkasokkal. Ez a darab zenés, táncos történet barátságról, 

szerelemről gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az előadás végén felcsattanó taps jutalmazta a 

színészek játékát. Reméljük, hogy a következők is ilyen sikert aratnak majd!  alsó tagozatosok 

Őszi színház- és hangverseny látogatásokon az alsósok Kis Amanda 2.a 

Osztálybuli képekben 

Több osztályban is 

vidám programmal 

készültek a gyerekek a 

Mikulásra várva.  A 

2.c-sek is nagyon jól 

érezték magukat. 

A hatodik osztályosok 

adventi sétát tettek osz-

tályfőnökükkel…. 
… és közösen gyönyörködtek 

kivilágított városunkban. 
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Léb Eszter, iskolánk 7. osztályos tanulója 

nagyon szép sikereket ért el az utóbbi időben, na-

gyon tehetséges vers- és prózamondásban. Vele 

beszélgettünk. 

-Hol jártál hétvégén Eszter? Úgy hallottuk, hogy 

ismét nagyon jól szerepeltél. 

-Budapesten voltam mind a két napon – országos 

versenyen és egy tehetségtámogató pályázat kon-

certtel egybekötött átadó rendezvényén. 

-Milyen versenyeken jártál, és hogyan sikerültek? 

-A „Regösök húrján” országos vers- és prózamon-

dó versenyen aranydiplomát kaptam. Ez a Kalei-

doszkóp versfesztivállal együtt került megrende-

zésre, melyen megnyertem a KaleidoszKÓPÉ dí-

jat. (November 30-án zajlott a Junior Kaleidosz-

kóp Versmondó Verseny, amely a 14 év alatti 

versmondók versenye. Ezt a „Regösök húrján…” 

vers- és prózamondó verseny gálájára bejutott 

általános iskolások és egyéni jelentkezők között 

rendezik meg. Ide 58-an jutottak be az elődöntők-

ről.) A legjobb versmondók (ketten: egy a fiata-

labb és egy az idősebb kategóriából) lettek a 

KaleidoszKÓPÉ-k.  

-Gratulálunk! Ez nagyon szép eredmény! Mit 

mondtál? Mivel készültél? 

-Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című írásából 

mondtam részletet, az első fejezetet. (Reggel 7-

kor, amikor felébred a főhős) 

-Sokat kell készülni egy ilyen versenyre? 

-Igen, nagyon sokat. 

-Ki segít Neked a felkészülésben? 

-Az anyukám. Keddenként pedig a Versmondó 

Stúdióba járok Popper Feri bácsihoz. 

-Szoktál izgulni? 

-Verseny előtt in-

kább, közben már 

nem… 

-Volt szünet, ami-

kor lehetett pihenni 

kicsit? 

-Igen, és meg is 

vendégeltek ben-

nünket, nagyon 

finom szendvicse-

ket készítettek ne-

künk. 

-Hányan voltak a 

zsűriben? 

Öten, többek között  Dr. Lutter Imre előadómű-

vész, a Magyar Versmondók Egyesületének elnö-

ke, ő irányította a zsűri munkáját. 

-Úgy tudjuk, hogy a MOL pályázatán is nyertél. 

-Igen, a MOL Tehetségtámogató pályázatán szín-

művészeti kategóriában kaptam anyagi támoga-

tást, melyet a további versenyekhez, szereplések-

hez lehet felhasználni! Vasárnap ennek az átadó 

rendezvényén vettem részt a Fővárosi Music Cen-

terben. 

-Milyen eredményeket értél még el az ősszel? 

-A megyei „Túl az Óperenciás tengeren..” című  

mesemondó versenyen 1. és az országos „Táltos 

Világ” című mesemondón pedig 3. helyezést sze-

reztem. Ezen kívül novemberben a regionális 

Kormos István Vers- és Prózamondó versenyt 3. 

alkalommal nyertem meg Mosonszentmiklóson. 

-Még egyszer gratulálunk Eszter, és további sok 

szép sikert kívánunk! 

-Köszönöm szépen. Sulyok Attiláné 

Országos sikerek iskolánkban 

Bolyai Matematikai csapatverseny 
A 8. évfolyam csapata megyei 2. helyezést ért el.  

A csapat tagjai: Fehér Ádám, Nagy István, Meskó Patrik, 

Zavada Ármin. Felkészítő tanár: Jakab Lászlóné.  

Portisch Lajos Győrben 

November hetedikén 

érdekes programon ve-

hettek részt az érdeklő-

dők a győri Nemzeti 

Színházban. Portisch Lajos sakk nagymester énekelt, és 17 órá-

tól 15 táblás szimultánt játszott. Az egyik táblánál Nagy István, 

iskolánk nyolcadikos tanulója ült. Különleges lehetőség, és 

egyben nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetett István ezen a 

rendezvényen. Gratulálunk! Papp Zoltán 8.b 
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Fehér Miki emléktorna 
December 7-én 10. alkalommal rendezték meg a Szabadhegyi Köz-

oktatási Központban a Fehér Miki Emléktornát. Nyolc iskola csapa-

ta közül a petőfis focista palánták óriási küzdelemben a második 

helyet szerezték meg. A csapat tagjai: Marosvölgyi Máté, Müller 

Bálint ( 2.a), Kovács Patrik, Süveges Attila (2.b), Ferenczi Olivér, 

Reizer Bence (2.c), Kozma Martin, Nagy Zoltán (3.b). Nagy Zol-

tánt a torna legjobb kapusának választották, a csapat legjobb játéko-

sa Reizer Bence lett. Köszönet Kelemen Istvánnak, Kekének, aki 

felkészítette és elkísérte a fiúkat! Reizer Dávid 4.c 

Saláta Sára 
Elment a vásárba 

Idres-bodros, 

Fidres-fodros, 

Zöld selyemszoknyában. 

  

Vele ment, Vele ment 

Zámolyi szekéren 

Retek Peti, Répa Rozi 

Cékla Cilikével. 

Okostojások 
Mi vagyunk a legjobbak, az okosak, a sztárok. 

Mi vagyunk a profik, és egyben a királyok. 

Csababá a főnökünk, s mi mindent megte-

szünk csak azért, csak azért, hogy az első he-

lyen legyünk. 

Egészséges életmódot folytatunk, 

s a hétvégén az erdőben baktatunk, 

Nagyon jó a versünk, én írtam a Lili, 

de most inkább abbahagyom, mert ez nagyon 

ciki. 

Hajrá Okostojások! 

Vitaminbombák 
Aki nem lép egyszerre  

nem kap gyümölcsöt estére, 

pedig a gyümi nagyon jó, 

diákoknak az való. 

Szüleink is ezt eszik, 

Ők is nagyon szeretik, 

sok benne a vitamin, 

ezért mindig ezt veszik. 

A tesztek és feladványok mellett logót rajzoltunk és csasztuskát is írtunk. Íme 

néhány: 

Egészségnap 
Október végén biológiatanárunk, Pónya Judit néni meg-

rendezte nekünk az egészségnapot, mely hagyomány isko-

lánkban, de a mostani forma egyáltalán nem volt hagyo-

mányos. A szokásos osztályok közötti verseny helyett Ju-

dit néni tíz csapatba szervezett össze bennünket. Minden 

csapatban volt két-két tanuló minden osztályból. A felada-

tokat is évfolyamonként kaptuk. A nyolcadikosoknak be-

mutatót kellett készíteniük egy adott gyógynövényről, a 

hetedikeseknek sok egészséggel kapcsolatos kérdésre kel-

lett válaszolniuk, a hatodikosoknak étlapot kellett készíte-

niük, az ötödikeseknek rejtvényt kellett fejteni, és én pél-

dául segítettem a hatodikosoknak logót rajzolni. Az elmé-

leti kérdések, feladatok megoldása után a nyolcadikosok 

bemutatóit megnéztük-hallgattuk, tanáraink értékelték 

megoldásainkat, és a végén már hirdették is az eredményt. 

A mi csapatunk, a Vitaminbombák, a második lett. Na-

gyon örültünk, mert több finom, mégis egészséges dolgot 

kaptunk jutalmul. Nekem a müzli különösen ízlett. Remé-

lem, jövőre is ilyen ügyes csapatba kerülök! 

Vinter Tamás 5.c 

Kóstoló 
Az ősz fo-

lyamán az 

alsósok és 

az ötödik-

hatodiko-

sok finom 

zöldsége-

ket, és gyü-

mölcsöket 

kóstolhattak a Hanság-Fertőmenti Szö-

vetkezet által adományozott termények-

ből. Ezúton is köszönjük! A gyerekeke 

lelkesen segítettek az előkészítésben, és 

legnagyobb meglepetésünkre a cékla a 

karfiol ízlett nekik legjobban. 

Perediné Pónya Judit 

biológiatanár 
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Könyvajánló 
Leiner Laura: Szent Johanna gimi 1-8. 

A Szent Johanna gimi (rajongóknak csak 

Sz.J.G.) egy nyolc részes könyvsorozat, me-

lyet Leiner Laura írt. A főszereplőnk Rentai 

Renáta, egy középiskolás lány, akinek törté-

netét követhetjük végig, iskolai félévekre 

bontva. Reni napjait naplójában örökíti meg. 

Az események hol viccesek, hol szomorúak, 

de mindig izgalmasak, olvasva sohasem 

unatkozhatunk. Kedvenc szereplőm Kinga, 

aki egy „lómániás” leányzó, és nagyon jó 

tanuló. A könyvet olvasva olyan érzésem 

volt, mintha én magam is a gimiben lettem 

volna, átélve a kalandokat a szereplőkkel. 

Megismerhetünk egy egész osztályt, tele 

különleges emberekkel, akik között találunk 

kedveseket és kevésbé szimpatikusakat is. 

Reninek vannak ellenségei, például Viki, 

aki állandóan keresztbe akar tenni minden-

kinek. Nagyon tetszett a könyv, mert tele 

van vicces történésekkel, cselszövéssel, sze-

relemmel, mindennel, ami elvárható egy jó 

könyvtől. Próbáljátok ki! Tóth Elizabet 6.a 

Filmajánló 
Derült égből fasírt 2 

A második fogás 

Október 31-én két évfolyamtársammal elmentem 

a moziba megnézni a Derült égből fasírt második 

részét. Nagyon tetszett nekem, főleg a gyümölcs-

zöldség állatok, amiket majd később részletezek. 

Filmünk színhelyét, Halfalvát elborította az égből 

hulló étel, és mert lakói torkig vannak már a sok 

kéretlen adománnyal, takarítókat szerződtetnek 

eltüntetésére. A cég, ami elvállalta a takarítást rá-

jött, hogyan hasznosíthatnák az ottani ételeket. A 

szigeten találhatóak beszélő kovászos uborkák, 

cuki eprek, garnéla gorillák (garnilla), mangó fla-

mingó (flamangó) és megjelenik egy hatalmas, 

sültkrumplilábú sajtpók is. A második részben 

visszatér az első rész összes kedvelt szereplője. A 

főhős természetesen ismét a jószándékú feltaláló, 

Flint Lockwood, valamint a tévés időjáráslány, de 

terítékre kerül Flint feltaláló példaképe: Chester 

W, valamint egy újabb beszélő majom. Chester 

azzal bízza meg Flintet, hogy kapcsolja le a gépét, 

mert az meg akarja szállni az egész világot. El-

szánja magát, és újra összeáll a csapat. Végül rá-

jöttek, hogy az ételek nem akarják bántani sem a 

Földet sem más embere-

ket, így Flint ellenszegül 

Chesternek és megmene-

kül a FLDSMDFR. Hogy 

az micsoda? Nézd meg a 

filmet! A Derült égből 

fasírt 2. egy igazán szóra-

koztató mese, szeretetre-

méltó szereplőkkel. Ked-

vencem az aranyos eper, 

aki a film végére, igaz 

pöszén, de megtanulta 

Sam nevét. 

Kosztyán Zsuzsanna 8. b 

Szabó Alexandra 8.a 
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A birodalmi eskü, 5. rész. - Feltámadás 

- Hook, csakhogy megtaláltalak. - örömködött 

Kron a kezében egy töltött revolverrel, amit a 

mágus kiabálásakor kapott fel.  

- Nem-nem. Én találtalak meg téged. Ti még egy 

világító sánta rókát se tudnátok elkapni…  

- Ez azért fájt! Eddig csak állatokat kellett befog-

nom, mágust soha. - tiltakozott Rank a leszidás 

ellen. – Egyébként Kron, bemutatnál a barátod-

nak? Mert eddig nem sikerült találkoznunk.  

- Persze! Amadeus Rank, íme: Hook. Csak ennyi 

a neved, ugye? - kérdezte zavartan Kron.  

- Igen. - válaszolt mosolyogva Hook és megpö-

dörte bajszát, amit nemrég növesztett. - De kit 

érdekel ez a kis csevely, hol hagytátok azt a 

lányt? Mi is volt a neve? Áh, ha jól emlékszem, 

Hellenna. Mi lett vele, elveszett? - kérdezőskö-

dött kissé hadarva.   

- Sajnos nem. - válaszolt letört életkedvvel Kron. 

- Lelőtték, mikor hazafelé mentünk.  

Hirtelen csönd lett nem szólt senki egy szót se. 

Végül Hook törte meg, aki még mindig nagy be-

szélőkével volt ellátva.  

- Nos, ez eléggé kellemetlen. Hogy ne kezdj el 

bőgni, inkább felélesztem. – szólt nagy büszkén 

hatalmas mosollyal, majd ismét megpödörte ba-

juszát. 

Kron felemelte fejét, és ránézett a mágusra.  

- Remélem, hogy ezt nem gondoltad viccesnek, 

mert új lyukkal gazdagítom a koponyádat! - S a 

mondat közben a pisztolytáskához nyúlt, s egy 

mozdulattal hátrahúzta hüvelykujjával a kakast. 

Hook nagyot nyelt, és kettőt hátralépett.  

- Nyugalom csak semmi elhamarkodott mozdu-

lat! Még megölsz valakit, vagy ami még rosz-

szabb: engem ölsz meg. Nem vicceltem, tényleg 

fel tudom támasztani, csak adj valamit, ami a ha-

lálakor nála volt, és már vissza is kapod. A má-

gusiskolában általános iskola 5. osztályos tan-

anyag. 

Kron kételkedve belenyúlt a zsebébe, és elővett 

egy kis dobozt. Odadobta Hooknak, de közben 

még mindig rácélzott a pisztollyal az „ifjú” má-

gusra. 

- Ha kérhetném, kegyeskedjen másfele célozni, 

errefele túl sok érték van. - kérlelte ártatlan hang-

vétellel Hook Kront, a félelem minimális jele 

nélkül.  

- Hát persze hogy nem. Így jobban érzem magam. 

Meg legalább megtanulod, hogy ne szórakozz 

egy rohamlövésszel. - válaszolt nagy jókedvvel 

Kron. Rannk a fejét csóválta. Volt egy olyan sej-

tése, hogy a mágust aligha lehet elintézni némi 

ólommal. 

Hook kinyitotta a dobozt és egy gyémántos arany 

gyűrűt vett ki. Valaha Hellenna kapta Krontól. 

Hook beletette a markába a gyűrűt, és elmormolt 

egy imaszerűséget. Hirtelen nagy fény keletkezett 

a sötét erdőben, és egy női alak esett ki a fejma-

gasságban lévő fénynyalábból. A nő egyértelmű-

en Hellenna volt, aki eszméletét vesztve vágódott 

a földre. Kron kezéből szabályosan kihullott a 

pisztoly, és tátott szájjal odalépett a földön fekvő 

lányhoz. Rannk, aki az ősi hit követője volt, nem 

lepődött meg annyira, mint az elvárható lenne.  

- Néhány óra és teljesen rendben lesz. Főzzetek 

neki egy teát! – bökött a lányra Hook. 

Emelem kalapom a mágus úr előtt, azt hittem, 

ilyenre csak a régi regék mágusai képesek.  

- Mondtam hány éves vagyok. Én vagyok a régi 

regék egyik mágusa. Hook. Az ember itt hagyja a 

világot egy röpke évezredre, és máris elfelejtik… 

- Akkor itt az ideje, hogy ismét megismerjék. 

Remélem, hogy a nagymester is velünk tart, mert 

egy mágust kellene elvinni a császár elé. Hook, 

akár maga is lehetne az a mágus. Mit mond, mes-

ter!? Eljönne velünk? Szépen kérem, mert nem 

szeretnék fegyverrel terelni egy nagy mágust a 

császár elébe. - kérlelte kedves nyájas beszéddel 

Rannk Hookot.  

- Nos, még nem találkoztam ezzel a császárral. 

Gondolom, nem azonos azzal, aki 950 éve meg-

hívott az esküvőjére. Az micsoda party volt! Tu-

dod mit, úgy veszem, hogy meghívtak, és már 

mehetünk is. - mosolygott Hook kedvesen 

Rankra. Mészáros Márk 8. a  
 

Kelemen Blanka 2.b 

Viccek: Az ellenőrző 

- Anyu, kérhetek valamit tőled? 

- Igen, kisfiam. 

- Légy férfi, mert most hoztam haza az 

igazgatói intőt! 
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Téli divat 
Az idei télen is jó lesz sapkát és sálat hordani. Egyrészt mert megvédi a füledet és 

a nyakadat a hidegtől, másrészt nem lesz nehéz megtalálni a Te stílusodnak meg-

felelőt.  

Az édes pomponos sapkákat már nemcsak a kislányok 

hordják. Válogathatsz a kicsi vagy a nagy pomponos 

sapkák közül. Kifejezetten divatosak a hátra kötött sap-

kák, amiknek nagy bojt van a végén. Divatba jöttek az 

állatfigurás sapkák is.  

Ha nem félsz a gyerekes és a bohókás stílustól, bátran 

válassz a macis vagy cicás sapkák közül. Ha nem ked-

veled a sapkát, és mégis szeretnéd védeni a füledet, 

akkor idén szerencséd van, ugyanis a szőrmés fülmele-

gítők sem mentek ki a divatból. Az idei hideg szezon egyik jellegzetes 

alapdarabja a csősál. Ez nem más, mint egy cső alakú, kötött ruhadarab, 

amelyet egyszerűen csak a nyakadba húzol. 

Remélem, Te is szívesen választasz valamit a ma divatos sapkákból és sá-

lakból! Fáczán Zsófia 6.a 

Rajzolta: Szabó Veronika 8.a 

Viccek: Az orvosnál 

Az orvos a hallgatójával vizsgál-

ja Pisti mellkasát, aztán a fülét is 

odatartja, és halkan motyog va-

lamit. Pisti megszólal: 

- Doktor bácsi, csak nem a baci-

lusoknak tetszik telefonálni? 

 

Svájci humor 

Az orvos tengeri levegőt aján-

lott, de nincs pénzem elutazni. 

Hát állíts elő tengeri levegőt ide-

haza! 

Hogyan? 

Vegyél egy sós heringet, és tedd 

be a ventillátorba… 

 

 

Szakadékban 

Két hegymászó kapaszkodik 

felfelé a sziklafalon. Hirtelen az 

egyik megcsúszik, és a szaka-

dékba zuhan. A másik rémülten 

néz utána, és felkiált:  

Megütötted magad, öregem? 

Várj, még nem értem az aljára…

- hangzik a mélységből. 
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Iskolai élet a ködös Albionban II. 
Az angol gyerekek időbeosztása teljesen másképpen alakul, mint a magyar diákoké. Iskolától függő-

en, a beérkezés, gyülekezés 830-845 között van, jó időben az udvaron (szabad tevékenység keretében), 

míg rossz időben a terem előtt. A kicsiknek (1.-2. osztályosoknak) van olyan lehetőségük, hogy a szü-

lők bekísérhetik őket az iskolába, termekbe, s addig velük lehetnek, míg el nem kezdődik az oktatás, 

és a jelenléti ív kitöltése (napló) kizárólagosan a számítógépen. Így az oktatás 9 óra körül kezdődik 

meg. Reggel, ha a szülő kéri, lehetősége van, reggeliző klubba íratni a gyermekét, amely révén, kap-

hat reggelit, tejet, kakaót. Ha valamely gyermek megbetegszik, akkor a szülőnek kötelessége jelezni 

az iskola felé, akár telefonhívással, akár sms beküldésével. Csupán annyit kell írnia, hogy "Kiss Ta-

más, influenza". S az iskola tudomásul veszi ezáltal, hogy a gyermek nem fog megjelenni az iskolá-

ban. A gyermekek a tanítási óra alatt felállhatnak, kimehetnek mosdóba, vagy éppen ihatnak. Ahogy 

idősebbek lesznek, a tanárok megpróbálják ezt a szokást, hagyományt elhagyni. A szünetekben a gye-

rekek bármit használhatnak, könyvtártól az internetes szobáig, sőt az ebédszünetben, mely általában 

egy óra hosszú (az iskolának saját étrendet kell összeállítania, vitamindúsan, gyümölcsökkel és frissen 

készített ételekkel, 3-4 választási lehetőséggel) a gyermekek számára biztosítanak szakköröket, mely 

lehet foci vagy éppen sakk. Az iskolai oktatást 315-330 között fejezik be, ekkor az iskola előtti téren a 

szülők, au-pair-ek (bébiszitterek) népes társasága figyelhető meg rollerekkel, kerékpárokkal, várva a 

csemetékre. Azok a szülők, akik nem tudják felvenni gyermekeiket a megadott időpontban, beírathat-

ják őket iskola utáni szakkörökre, amelyek lehetnek testnevelés jellegűek, kreatívak, vagy épp logika-

iak. Ezekre a félév megkezdése előtt jelentkezni kell, s a szülőnek fizetnie is kell érte. 

S milyen tantárgyakat tartanak a legfontosabbnak az angol iskolákban? Hogyan történik az ismeretek 

átadása? Következő cikkünkből kiderül. Molnár Lolita régi diákunk 

Több meghallgatás is volt. Én nem is akartam főszereplő lenni, mégis engem 

választottak ki. Nem tudtam, hogy mások hogyan teljesítettek, mert a meg-

hallgatás egyéni volt. A darabról: A mesebeli főhősök külsejüket megtartva a 

mai 21. századi diákokká váltak. Ilyen mesebeli hős volt Hófehérke és a hét 

törpe, Piroska, Shrek, Batman, Robin Hood, Csipkerózsika, Hamupipőke, a 

Szőke herceg és Aranyhaj. A darab lényege, hogy Hófehérke összeveszik 

Rapunzellel, mert Rapunzel elszerette az udvarlóját, ezért Hófehérke meg-

bízza a törpéket, hogy rabolják el Rapunzelt, és zárják be egy magas torony-

ba. Ezután az összes férfi mesebeli hős elindul megkeresni Rapunzelt, csakhogy ők legyenek az igaz 

szerelmek. Több akadályba is ütköznek vándorlásuk során, de végül Shrek menti meg Rapunzelt a 

toronyból. Viszont kiderül, hogy mindenki szerelmes Aranyhajba, csak éppen Shrek nem. A végén 

Hófehérke elnézést kér Rapunzeltől és kibékülnek. Nagyon sokat próbáltunk mire összeállt az egész, 

de megérte, mert nagy élmény volt mindenkinek. Viki 

Itt nagy esemény egy ilyen iskolai előadás. Nekünk az amerikai filmek jutottak eszünkbe, ott nagy 

divat. Több mint 80 diák vett részt benne, itt is volt a szóló énektől elkezdve, kórus és tánc is. Persze 

belépőt is kellett fizetni, hiszen itt minden a támogatásokról szól, főleg ilyenkor karácsony előtt. A 

lányok beilleszkedése nagyon gyorsan ment. Ez részben a musical-nek is köszönhető, ahol gyorsan 

lettek barátok. Egyébként is nagyon jó kis iskola ez, tetszik, nagy a fegyelem, egyenruha, hiányzási 

napló és sok olyan dolog van, amire otthon azt mondanánk, milyen konzervatív. Nincs ékszer sem, a 

lányoknak ki kellett venni a fülbevalót is, nincs smink, a haj felkötve szigorúan, nincs gond reggel, 

hogy mit vegyek fel, mert ott az egyenruha és kész. Ugyanakkor a technika fejlett, 3 éve vezették be 

az iPod-ot, arra vannak a tankönyvek feltelepítve, így nincsenek könyvek, és a táskájuk sem nehéz. 

Az iskolában mindenkinek saját szekrénye van, amit lakattal be tud zárni, oda beteszik a tornaruhát 

(ami szintén egyenruha), vagy ebédszünetben minden cuccot, így nincs lopás. Viszont a tananyag 

messze nincs olyan szinten, mint otthon. Azt látom, hogy sokkal lassabban haladnak, és sokkal keve-

sebb is az anyag. Otthon túl sok, tehát valahol az arany középút lenne a megoldás. Kriszti most kilen-

cedikes, az otthoni hetedik nyolcadikos anyagot tanulja. Reddin Tamara, édesanya 

Reddin Viki Rapunzelként mutatkozott be 

Írországban   
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Ambrus Zoltán 

Jó tíz éve ballagtam el az iskolából, Szofa néni 

osztályából. Örülök a megtiszteltetésnek, hogy 

írhatok a Csengetésbe, amit régen én is buzgón 

lapoztam. Ha belegondolok, még most is diák 

vagyok, igaz már „hallgatónak” hívnak. Először a 

Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanultam, 

amely egy szigorú, bentlakásos fiúiskola volt – 

szombati tanítással. Meg kellett szokni a kollégi-

umot és a sok számonkérést, de a végén nagyon 

megszerettem. A kötelező elvárások mellett időt 

fordítottam a nyelvtanulásra és a kulturális lehe-

tőségekre. Csekély szabadidőmben idegenveze-

téssel foglalkoztam. Németül és olaszul jól be-

széltem már érettségikor is, ezért döntöttem úgy, 

hogy egy évet németországi testvériskolánkban, 

Meschedében töltök. Itt órákra járhattam egy kis 

munkáért cserében, emellett sok szép várost meg-

látogattam, világot láttam. Talán ez az érdeklődé-

sem vezetett odáig, hogy a Budapesti Gazdasági 

Főiskola turizmus-vendéglátás szakán tanuljak, 

ahol lehetőségem nyílt egy féléves külföldi kité-

rőre, az olasz Bolzano városában teljesítettem 

szakmai gyakorlatomat, felszolgáltam egy szállo-

da éttermében. Utána jelentkeztem a budapesti 

Műszaki Egyetem pénzügy mesterszakára. Min-

dig fontosnak tartottam, hogy az elmélet mellett 

gyakorlati tudást is szerezzek, ezért egyetem mel-

lett a Magyar Fejlesztési Bankban vagyok gya-

kornok. Szívesen emlékszem vissza általános is-

kolás éveimre. Ebben a korban köt az ember 

örökre szóló, őszinte ismeretségeket, itteni bará-

taimmal máig találkozom, közös programokat 

szervezünk. Jó volt tanítás után „hazagyalogolni”, 

klubdélutánra járni, elmenni a suli-diszkóba, ver-

sengeni a papírgyűjtésen, pingpongozni a szünet-

ben vagy beszélgetni a menzán. Meglepő, hogy 

mennyi mindenre emlékszem az itt megtanultak-

ból. Itt lelkesedtem legjobban, hogy iskolába me-

gyek, itt figyeltem és jelentkeztem legtöbbet. Sze-

rencsés voltam, mert olyan tanárok tanítottak, 

akik érdeklődést ébresztettek bennem egy-egy 

témakör iránt. Szívesen gondolok vissza Erika 

néni történelem és földrajz óráira, Szofa néni né-

met óráira, Selmeczi Lajos bácsi számítástechni-

kai szakkörére, Lappints Csaba bácsi művészet-

történeti kalandozásaira, de megemlíteném Kar-

dos tanár úr egykori napközis szigorát is. Zárás-

ként szeretnék tanácsot adni a következő éveitek-

re. Fontos, hogy mindig legyen egy kitűzött cél 

előttetek, amit el akartok érni! Egy jó adag 

lelkesedés, érdeklődés pedig tízszer megköny-

nyíti a dolgotokat, bármi legyen az! 

Hajdufi Dóra 
Az általános iskola után, 2000-ben a Bercsényi-

ben határőr szakon tanultam tovább. Bár nagyon 

szerettem, sajnos az EU belépés miatt nem volt 

nagy jövője. Miután leérettségiztem, elmentem 

ötödévre, szállítmányozási ügyintéző szakra. Az 

ötödév alatt elvégeztem egy személy- és vagyon-

őr tanfolyamot. Az ötödévet már úgy fejeztem be, 

hogy együtt éltem az akkor még barátommal 

(most már férjem) Először egy koktélbárban dol-

goztam, majd egy ajándékboltban. Belekóstoltam 

a vendéglátásba, a kereskedelembe. 2006-ban 

összeházasodtunk a férjemmel. Azóta két szép 

gyerkőcünk született, Martina és Marci. Közben 

belevágtunk tuják termelésébe, majd kibővítettük 

dísznövényekkel is. Önszorgalomból sokat tanul-

tam a kertészeti témában, sok tapasztalatot sze-

reztem, úgy érzem, ez az, amit szeretnék csinálni. 

Jelenleg végigharcoltam a GYES utáni munkába 

állást, ami nem egyszerű. Nehéz olyan munkahe-

lyet találni, ahol az időbeosztás és a munka jelle-

ge is anyabarát. Végre sikerült: találtam egy 7-15 

óráig tartó munkát, ami minden szempontból 

megfelel. Most a Kódex nyomdában dolgozom. A 

napokban jött meg a "behívóm", újra beülök az 

iskolapadba. Gyógy- és fűszernövény termelői 

szakon szeretnék továbbtanulni, mivel úgy gon-

dolom, a mai világban egyre inkább visszatérnek 

az emberek a természetes dolgok felé. Na meg az 

ember ahány szakmát tud, annyi lábon áll. Az 

általános iskolai évek? Akkor még nem tudtam, 

hogy mennyire meghatározóak lesznek a jövőben. 

Mindig nevettem, mikor anyuék mondták, hogy 

addig örülj kislányom, míg csak tanulni kell. 

Most már értem… Sok szép emlék fűz ide, a kö-

zös osztálykirándulások, a sulibulik, a versenyek. 

Jó érzés találkozni régi osztálytársakkal! A 10 

éves osztálytalálkozónk nagyon jól sikerült, újra 

olyanok voltunk, mint mikor még ide jártunk. 

Szeretettel gondolok vissza Selmeczi tanár úr 

óráira, és amikor készültünk a versenyekre. Ili 

néni rajzórái és szakkörei nagyon tetszettek, ké-

sőbb a középiskolában sokat tudtam kamatoztatni 

az itt szerzett tudást pl.: magyar, történelem és 

kémia tárgyakból. Így felnőtt fejjel már látom, 

hogy a Petőfi erős suli volt, sokszor vettem elő az 

iskolában írt jegyzeteimet középiskolában. Pl.: a 

magyar érettségi tételeket szinte az általános isko-

lai füzeteimből dolgoztam ki. Erika néninek sike-

rült megszerettetni velem a törit, viszont a közép-

iskola ezt jól feledtette. Jó volt Petőfis diáknak 

lenni, olyan barátságok születtek, amelyek egy 

életen át tartanak!  

Régi tanítványok írták… 

https://www.facebook.com/dori.bakonehajdufi
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1.                                           

2.                                           

3.                                           

4.                                           

5.                                           

6.                                           

7.                                           

8.                                           

9.                                           

10.                                           

11.                                           

12.                                           

13.                                           

14.                                           

15.                                           

1. A hely, ahol a "manók" készítik az ajándéko-

kat 

2. Szép hangja van a ha "csengetik" 

3. Egy tárgy, ami minden karácsonykor ott van 

a házban 

4. Mindenki szeret kapni 

5. Ilyen Jézus 

6. Az amerikaiaknál karácsonykor jön el 

7. we … you a merry christmas 

8. A Mikulás szánját huzzák 

9. Fa ég benne, és általában téglából készül 

10. Minden gyerek szeret vele lecsúszni a hó-

ban 

11. A Mikulás sapkája 

12. Az amerikaiaknál itt megy le a Mikulás a 

házakba 

13. Négy ilyet kell meggyújtani a 4 Adventi 

vasárnapon 

14. Ide rakja az ajándékokat a Mikulás 

15. Angolul: "exclamation mark" 

készítette: Pingipongi Rokkerbuci 

ANGOL REJTVÉNY 

Mit jelent németül?  

1. 
                  

2. 
                   

3. 
                  

4. 
                   

5. 
                  

6. 
                       

7. 
                    

8. 
                    

1. Csillag 

2. Tél 

3. Gyertya 

4. Csengő 

5. Angyal 

6. Fenyőfa 

7. Dísz, ékszer 

8. Csizma 

készítette: Zöld Bárány 

Kérjük a megoldásokat 

2014. január 24-ig eljut-

tatni a ta05@freemail.hu 

email címre elektronikus 

levélben, vagy lezárt borí-

tékban Kálmán Orsolya 

(8.b) tanulónak. A megol-

dások mellé feltétlenül 

írjátok oda a neveteket és 

osztályotokat is! 

Az előző számban megje-

lent rejtvény megfejtése: 

DUMBLEDORE. Nyer-

tesek: Princzes Barnabás 

5.c, Póczik Dávid 7.a, 

Kosztyán Zsuzsanna 8.b, 

Ács, Koppány 8.b. Nyere-

ményüket igazgató néni 

januárban adja át. 

Képrejtvény 

készítette: Hatalmasok 

mailto:ta05@freemail.hu
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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. 
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