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A Ménfőcsanaki 

Petőfi Sándor Általános Iskola lapja 
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Az előző tanév végén 

történt 

Táborok 

Délutáni programválasz-

ték 

Operakaland 

Idegen nyelvi hét 

Képregények—új alkotók 

Rejtvények 

„Jöhet ezután százszor is az ősz, 

Az én szememnek nem hull már a 

könnye: 

Tavaszi rózsa, megtanultam tőled, 

Hogy nem búcsúzunk senkitől 

És semmitől és sohasem örökre!” 

Dsida Jenő 

Kedves petőfis diákok! 
 

Szeretettel köszöntelek Benneteket a 2014/2015-ös 

tanévben. Megújult, és megszépült iskolánk immá-

ron 549 tanulónak ad reményeink szerint korszerű 

tudást, rengeteg élményt, jó közösségi életet. Ta-

nuljatok ebben a tanévben is szorgalmasan, hogy a 

mottónknak választott idézet gondolatai valóra vál-

janak. 

„Iskolák, Világítótornyok, barátom! A jövő 

fényjelei. 

Száz és száz kis magot tartalmazó gubók, belő-

lük fog megszületni az új, a jobb, a bölcsebb.” 
(Arthur Conan Doyle) 

Ehhez kívánok kitartást, sok erőt és jó egészséget 

mindnyájatoknak: 

Szilbekné Cseh Györgyi 

 igazgatónő  

Kocsis Kitti 3.c 

Lappints Csaba tanár úr  

TALLÓZÓ 
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Egy pénteki napon a 6/b osztály Takács Andrásné, Erzsi nénivel ellá-

togatott a győri egyetemen lévő csillagvizsgálóba. Az ég szerencsénk-

re tiszta volt és jól láthattuk a Hold felszínét, a Marsot és a Jupitert. A 

távcső aprólékos beállítások után már működött is, csak bele kellett 

nézni. Először a Holdat néztük meg, 

mert ekkor volt a legközelebb és a 

legjobban látható számunkra. Este 

kilenc körül már a Marsot néztük, ami feltűnően vöröses volt. Sajnos 

ezek a képek telefonnal készültek ezért nem annyira jó a minőségük. 

Míg megnéztük a Marsot, az utolsó égitest is a helyére ért, és így lát-

hattuk a Jupitert is. Ennek a színe kicsit kékes volt. Nagyon örültünk, 

hogy elmehettünk a csillagvizsgálóba, de sajnos haza kellett indul-

nunk, mert tíz óra felé járt az idő. 

Köszönjük Erzsi néninek a lehetőséget, nagyon tetszett nekünk. 

Korsós Dominik, Horváth Bence 7.b   

Éjszakai kaland 

Kódnap 2014. június 3. 
 

Mi sem igazán tudtuk, hogy mire vállalkoztunk, amikor Takács Andrásné, Erzsi néni hívott bennün-

ket erre a programra. Verseny? Tudáspróba? Minden esetre egy kreativitást, ügyességet, számítógép 

használatban való jártasságot igénylő megmérettetés volt. Érdekes feladatokat kaptunk. A közös 

mesealkotásban jól kijöttünk egymással. Jó hangulatban dolgoztunk, mindenkinek tetszett. Máskor 

is jönni fogok, ajánlom mindenkinek. Ács Bíborka 

Csengetés parti 
2014. június 11-én azokat a diákokat, és felnőtteket, akik tavaly segítettek, hogy megjelenjen a 

Csengetés újság, meghívták egy évfolyamzáró partira. Nagyon sokan voltunk, kicsik is és nagyok 

is, sőt még tanárok is. Voltak, akik rajzoltak, képregényeket szerkesztettek, és voltak, akik cikkeket 

írtak az újságba, mindezt olyan ügyesen, hogy mindig érdekessé váljon ez az újság. Persze nem sza-

bad megfeledkezni a szerkesztőkről sem, akik nagyon sokat dolgoznak, hogy a Csengetés megjelen-

jen, egy újsághoz méltó külsővel, és nem mindennapi szórakoztatással. Amikor megérkezett min-

denki a partira, az igazgató néni mondott egy-két szót arról, hogy milyen régóta szerkesztik ezt az 

újságot, és hogy mennyit fejlődött ez az újság az évek folyamán, aminek én is utánanéztem az isko-

la weboldalán, és a 2001-es újsághoz képest, egészen megváltozott, megújult. A tavaly ballagó új-

ságíró palántákat megajándékozták egy szép tollal, hogy a jövőben se hagyják abba az újságírást. 

Az igazgató néni beszéde után, egy finomságokkal teli asztalnál falatozhattunk, és a diákok által 

választott zenéket hallgattunk. Léb Eszter 8.a 
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A 2014-i számítástechnika tábor 
A tábor 5 napjából 3 napon tudtam részt venni. Nekem eléggé tet-

szett, sok új dologgal találkoztam, de olyanokkal is, amit azt hittem 

tudok, de mégsem. Régen tanult trükkök, amiket már nem tudtam 

tökéletesen alkalmazni, de most újra előkerültek. Sok olyan gyerek-

kel ismerkedtem meg, akik nagyon jó képességekkel rendelkeznek a 

számítástechnika területén. A három nap folyamán Takács András-

né, Erzsi néni megismertetett bennünket a QR Barcode-dal, ami egy 

elég érdekes dolog, hasonlít a vonalkódhoz, csak négyzet alakú. Az 

Imagine Logo pár különlegességét is érintettük, de még egy igen 

fejlett rajzoló programot, a Paint.net-et is használtuk. Utóbbiban 

még montázst is készítettünk, amit más képekből kivágott alakokkal 

kell megcsinálni. Az utolsó napon foglalkoztunk egy kicsit a Power 

Pointtal, a végén pedig Dani megmutatta nekünk a Scratch-et, én pedig a Movie Makert. 

Azok a gyerekek, aki a tábor 4. és 5. napi programján részt vettek, robotépítéssel és programozással 

foglalkoztak Macherné Bedőcs Rita nénivel. Sajnálom, hogy nem láttam a Horváth Dávid (az Apor 

iskola diákja) által épített sárkányt, amely érzékelők segítségével irányítható szerkezet volt. 

Remélem a következő években is megrendezésre kerül a tábor, mert élmény volt. 

Zavada Ármin 

A tatai tábor 
Június 22-25. 7-8 osztályosok Tatán táboroztak. 

Vasárnap reggel gyülekeztünk a piros iskola előtt, 9 óra körül végre megérkezett értünk a busz. Be-

pakoltuk a bőröndjeinket, sportfelszereléseket, amikről Zsuzsa néni gondoskodott. Az odafelé úton is 

már jó volt a hangulat. Sokat nevettünk, zenét hallgattunk. Megérkeztünk a táborba, elfoglaltuk a 

faházakat, utána körbejártuk az egész területet. Felfedeztük a medencét, a focipályát, a kis tavat. Ja-

kab Lászlóné, Márti néni, Süveges Juszti néni és Tormáné Bedő Zsuzsa néni délután sportvetélkedőt 

rendezett nekünk. Majd vacsoráig szabad programunk volt. Mivel késő estig beszélgettünk a fiúkkal, 

ezért másnap nagyon fáradtan ébredtünk. Alig bírtuk a túrázást a városba. Elmentünk a várhoz és a 

Tatai Öreg tóhoz. Itt egy kicsit időztünk. Nagyon megörültünk, hogy visszafelé már kis vasúttal men-

tünk. Vacsorára isteni pizzát kaptunk. A második éjszaka is elég hosszúra sikeredett. Harmadik nap 

délelőtt ismét az Öreg tóhoz mentünk, itt sárkányhajóztunk. Mindenki nagyon élvezte, de már na-

gyon vártuk az esti lézerharcot is. Sajnos eljött az utolsó nap. 

Szomorúan pakoltunk vissza a buszba. Hazafelé megálltunk a 

komáromi fürdőnél. Nagyon jó idő volt, ezért az egész napot itt 

töltöttük. Csúszdáztunk, napoztunk és persze rengeteget füröd-

tünk. Hat óra körül kimerülten hazaérkeztünk. Én másnap délig 

aludtam. Nagyon jól éreztük magunkat, tartalmas programokat 

szerveztek az osztályfőnökök. Köszönjük szépen Márti néninek, 

Zsuzsa néninek és Juszti néninek, hogy ilyen szuper táborban 

vehettünk részt. Szomorú lehet, aki kihagyta. 

Nagy Bence 8.a 

Győrújbarát 
Győr város napközis táboraként készült kellemes üdülőhely vár bennün-

ket immár hagyományosan minden nyáron. Taná-

raink változatos programokat szerveznek nekünk, 

melyek közül a pápai élményfürdőt ki nem hagy-

nánk. 

Köszönjük Odor Jenőné, Szofa néninek, hogy 

idén is jól érezhettük magunkat.  

7.a osztály tanulói 



CSENGETÉS 

Iskolai sportfoglalkozások 
Hétfő 

Alsós labdarúgás 1400-15.30 óráig Nagy Tamás  Kisdobos u. 

Gerinctorna 1400-1445 óráig Tormáné Bedő Zsuzsanna Győzelem u. 

Játékos sport 1-2.o. 1600-1645 óráig Patai Klára Győzelem u. 

Kedd 

Röplabda 5-6.o. 1400-1530 óráig Perediné Pónya Judit Kisdobos u. 

Játékos sport 3.o. 1445-1530 óráig Vorigin Lászlóné  Győzelem u. 

Szerda 

Atlétika 1400-1500 óráig Tormáné Bedő Zsuzsanna  Kisdobos u. 

Kézilabda4-6.o. 1515-1615 óráig Tormáné Bedő Zsuzsanna  Kisdobos u. 

Csütörtök 

Röplabda 3-4.o. 1400-1445 óráig Perediné Pónya Judit Kisdobos u. 

Röplabda 5-6.o. 1445-1530 óráig Perediné Pónya Judit Kisdobos u. 

Ovifoci 1530-1615óráig Bősze Levente Kisdobos u. 

Játékos sport 1-2.o. 1600-1645 óráig Patai Klára Győzelem u. 

Péntek 

Játékos sport 3-4.o. 1400-1445 óráig Vorigin Lászlóné  Kisdobos u. 

Atlétika 1445-1530 óráig Tormáné Bedő Zsuzsanna  Kisdobos u. 

VÁLASZTHATÓ PROGRAMOK 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

13:30-15:00 
8. évf. 

magyar előkészítő 
Süveges Jusztínia 

18.terem 

7:10-7:55 
7.évf. 

matek felzárkóztatás 
Jakab Lászlóné 

23.terem 

7:10-7:55 
5.a 

magyar korrepetálás 
Süveges Jusztínia 

23. terem 

7:10-7:55 
8.évf. 

matek felzárkóztatás 
Jakab Lászlóné 

23.terem 

7:10-7:55 
5.évf. 
matek 

felzárkóztatás 
Jakab Lászlóné 

23.terem 

13:30-14:15 
5.b 

magyar felzárkózta-

tás 
Bauer Ildikó 

23. terem 

14:00-15:30 
8.évf. 

angol 2. id. nyelv 
Simon Márta 

20. terem 

14:00-14:45 
számítástechnika 

LOGO szakkör 
Macherné Bedőcs 

Rita 

13:00-14:30 
8. évf. 

matek előkészítő 
Jakab Lászlóné 

15.terem 

14:00-15:00 
énekkar 

Macherné Bedőcs 

Rita 

14:00-15:30 
7.évf. 

német 2. id. nyelv 
Odor Jenőné 

15. terem 

14:00-15:30 
8.évf. 

német 2. id. nyelv 
Odor Jenőné 

18. terem 

  

14:00-16:00 (09.19-

től) 
Barkácskuckó 

2 hetente 
Süveges Jusztínia 

23.terem 

14:00-14:45 
6. évf. 

matek korrepetálás 
Jakab Lászlóné 

24. terem 

   

14:00-15:30 (09.26-

tól) 
Média kör 
2 hetente 

Süveges Jusztínia 
23. terem 

14:00-15:30 
7.évf. 

angol 2. id. nyelv 
Simon Márta 

20. terem 

   

14:30-16:00 
Rajz szakkör 

Lappints Csaba 
11. terem 

14:30-16:00 
színjátszás 

Bauer Ildikó 
10. terem 
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Délutáni programok - alsó tagozatosoknak 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

5.óra 

11:50-12-35 

4.c. felzárk. 

Pápainé H.Judit

(1.félév) 

  

3.a felzárk. 

Angeli István

(2.félév) 

3.b tehetségg. 

Kustosné W.G. 

1.b tehetségg. 

Makrainé P.Zs. 

      
3.a felzárk. 

Angeli István 

3.a felzárk. 

Angeli István 

(1 félév) 

      
magyar fejl. 

Berkiné Cs.J. 

3.c tehetségg. 

Mészáros M. 

6.óra 
12.45-13.30 

2.c tehetségg. 

Pappné H.R. 

1.a tehetségg. 

Varga Zoltánné 

1.a felzárk. 

Varga Zoltánné 

1.b felzárk. 

Makrainé P.Zs. 

2.a felzárk. 

Nagy Szilvia 

3.c felzárk. 

Mészáros M. 

1.c felzárk. 

Kovácsné G.M. 

1.c tehetségg. 

Kovácsné G.M. 

2.b felzárk. 

Nagyné V.J.

(1.félév) 

  

4.a 

Felzárk.Varga 

Mária 

2.a felzárk. 

Nagy Szilvia 

3.c felzárk. 

Mészáros Márta 
    

  
2.d tehetség 

Bődiné K.Erika 

4.a felzárk. 

Varga Mária 
    

  
4.b felzárk. 

Vorigin László-

né 

4.b 

felzárk. 

Vorigin Lné 

    

3.b tehetségg. 

Kustosné W.G. 

2.b felzárk. 

Nagyné V.J.

(1.félév) 

      

2.d felzárk. 

László T-né 

2.c felzárk. 

Pappné 

H.Rozália 

2.d felzárk. 

László T-né 
    

2.évf drámajáték 

Rusznyák Éva 

magyar-fejl. 

Berkiné Cs.J. 

3-4.évf 

drámajáték 

Rusznyák Éva 

    

  

2.évf 

Liszt Zeneisk. 

szolfézs, 

Varga Violetta 

  

2.évf 

Liszt Zeneisk. 

szolfézs, 

Varga Violetta 

    

16.00-17.00   

4-5.-évf. 
tánc-tehetségg. 
Németh Nóra 

      

16.00-17.00   

rajz-tehetségg. 
Pusztai Róbert-

né 

      

16.00-17.00   

3.évf. Egészsé-

ges életmód 

szakkör, 

Markó Károlyné 

  

4.évf. Egészsé-

ges életmód 

szakkör, 

Markó Károlyné 

  

16.30-17.00     

rajz-

tehetséggond. 
Tóth Katalin 
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A mi kiskertünk 
A kazánház melletti kiskertet még a 2013-14-es tanévben kezdtük 

kialakítani. Először csak egy rövid kis búzasorunk volt, később bő-

vítettünk: ültettünk napraforgót, kukoricát, futóbabot, burgonyát, 

paradicsomot, fokhagymát és borsót is. A kibújt növényeket sokan 

kigyúrták, nem vigyáztak rájuk. Kerítést állítottunk a folyamatosan 

fejlődő terület védelmére. Tanárainknak is egyre jobban tetszett a mi kiskertünk, hoztak fűszernövé-

nyeket és virágokat is. A 2014-15-ös tanév első napjaiban tovább bővítettük a területet, hogy még 

több növényt tudjunk ültetni. Ebben a tanévben szeretnénk más növényeket is gondozni. Nemrég 

csatlakozott hozzánk egy fiatalabb tanuló, Hunor. Várhatóan ő folytatja tovább a kertünk gondozá-

sát, amikor mi kimaradunk. Remélem a mi kiskertünk még sokáig fennmarad! Kertészek: 

Koller Balázs, Tar Krisztián, Pados Adrián, Oross Balázs és Heffner Hunor 

Végigdalolták a várost négy győri iskola diákjai a zene 

világnapján. A világhírű hegedűművész, Yehudi Me-

nuhin és az UNESCO zenei tanácsának kezdeményezé-

sére 1975 óta október 1-je a zene világnapja. 

Győrben déli tizenkettőkor, a Széchenyi téren négy is-

kola – a Kodály, a Kálvária, a Kazinczy, a 

ménfőcsanaki Petőfi – diákjai fakadtak dalra. A fiata-

lok –Kanczlerné Rátz Ágota tanárnő vezényletével – 

népdalcsokrot adtak elő. Ezt követően a diákok énekel-

ve járták végig a várost. Az ének mellett hangszeres 

zene is felcsendült a téren és az utcákon. 

Fotó: Marcali Gábor 

Ének szállt a téren 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők! 

Szomorúan tapasztalom nap mint nap, hogy az iskolai gyümölcsprogram 

és az ebédbefizetések után járó almák, körték a járdán vagy éppen a kuká-

ban landolnak. A gyümölcsök természetes vitaminokat, ásványi anyagokat 

tartalmaznak, javítják az emésztést is. Aki naponta gyümölcsöt fogyaszt, 

egészséges marad, szervezete ellenállóbbá válik a betegségekkel szemben. 

Ne dobjátok el a gyümölcsöt, ha azonnal nem kéritek, inkább tegyétek el a 

táskátokba és fogyasszátok el később! Nagy Tamás, testnevelő 

Egy elrettentő fotó 

Iskolai gyümölcsprogram 

Törő Kitti 3.c Szkók Mirella 3.c 



CSENGETÉS 

Győr hét csodája 

A könnyező Szűzanya-kegykép, a Szent László-

herma, a Rába- part, a győri járműgyártás, a Jedlik híd 

fényjátéka, a profi- és tömegsport mellé a győri pol-

gárt választottuk hetedik csodának. Indoklásként idéz-

zünk egyik olvasónk, Bogdán András leveléből: 

„...Mind együtt jelentik Győrt – akik itt születtek, ta-

nultak, éltek vagy most is érte tesznek. József Attila 

sorait idézném : „A hetedik TE magad légy.” Győr csodái mögött a hetedik 

az ember, aki érte tett a múltban, tesz most, és aki miatt Győr az, aminek 

látjuk. Ki így, ki úgy, eltérő véleményekkel, vitákkal, de közben tudva, hogy Győr a miénk, és az 

itt élő emberek jelentik a csodáját.”  

Az őszi felsős papírgyűjtés 

eredménye 
I. 6.c 87,8 1756 kg 

II. 7.b 59,3 1363 kg 

III. 6.a 53,8 1130 kg 
IV. 8.a 53,3 1012 kg 

V. 7.a 45,7 1188 kg 

VI. 5.a 42,4 890 kg 

VII. 5.c 40,9 1022 kg 

VIII. 5.b 40,2 845 kg 

IX. 8.b 26,3 473 kg 

X. 6.b 20,6 433 kg 

Baksa Dániel 2.a 

Rugovics Fanni 2.a Sümegi Dávid 2.a 

Bella Géza 2.c 
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„Hull az eső. Monoton 

kopogását hallgatom. 

Vendég kopog, ismerős: 

bebocsátást kér az ősz.” 

Az idei nyár nem kényeztetett el minket sok jó idővel, mégis sajnáljuk, hogy vége lett. 

Kinyílt az óvoda kapuja is a sok kisgyerek előtt. A kis háromévesek megszeppenve léptek be, és 

nehezen engedték el anyukájuk, apukájuk kezét. Néhányuknál eltörött a mécses, de az óvó nénik 

gyorsan elterelték figyelmüket a sokféle érdekes játékkal. A nagyok már magabiztosan jöttek, bol-

dogan fedezték fel régi társaikat, barátaikat. 

Igaz ugyan, hogy szép óvodáink nem olyan régen épültek, de javítanivaló akadt rajtuk. A nyár fo-

lyamán helyrehozták a mesterek a hibákat és ahol szükséges volt 

kifestettek, meszeltek. Megújultak és megszépültek az óvoda 

udvarok is, volt, ahol füvesítettek, volt, ahol új KRESZ-pálya 

épült, és volt, ahol új támfalat emeltek. 

Elkészült a szomszéd udvar felől a szép fakerítés, és az esővizet 

elvezető lefolyó is. Igaz, ennek mind nagyon örülünk, de azért 

már nagyon várjuk, hogy a fű annyira megerősödjön, hogy hasz-

nálatba vehessük. Addig is sokat sétálunk a környező dombokon 

és parkokban. Itt legalább jól megfigyelhetjük a természet válto-

zásait, és gyűjthetjük az ősz kincseit. 

Az eddig eltelt időben számtalan kellemes eseményben volt ré-

szünk, melynek egy részét a nemrég alakult óvodai alapítvány támogatta. Ilyen volt pl.: a már ha-

gyományossá vált év eleji ugrálóvár, melyben minden gyermek alaposan elfáraszthatta magát. Meg-

szervezték, hogy a szülők sok feleslegessé vált újságtól papírgyűjtés keretében szabadulhassanak 

meg. Jól megteltek a konténerek és az árából az óvodát támogatják. 

Az ősz a szüretelés ideje. Sok csoportunk élt a lehetőséggel, és részt vett Deé János 

győrszemerehegyi szőlőjében a hagyományos szüreten. Szedtünk a kisvödreinkbe szőlőt, amit előt-

tünk daráltak le, és aminek előttünk préselték ki a levét. Valódi 100%-os gyümölcslét ihattunk! A 

dolog szépséghibája egyedül a hideg, szeles, csöpörgős időjárás volt, de legalább nem kellett fél-

nünk a darazsaktól. Kicsit kegyesebb volt az idő a püspökerdei 

kiránduláskor. Élveztük a friss erdei levegőt, gyönyörködtünk a 

színesedő falevelekben. Gyűjtögettünk makkot, szép kavicsot, és 

etettük a vadkacsákat. Sor került a hátizsákok kiürítésére is, és a 

játszótéren jót játszottunk. Elfáradva, és élményekkel telve ér-

tünk vissza az oviba. 

A művészeteknek is hódolunk. Szépséges alkotások születtek az 

aszfaltrajzoló versenyen, melynek témája: A mi óvodánk volt. A 

kastély is tárt kapukkal fogadott minket a hagyományos mesehét 

rendezvényén, ahol szép verseket mondtunk, cserébe mesét hall-

gathattunk. 

Ápoljuk népi hagyományainkat is. Mihály napkor megrendezzük mi is vásáros játékainkat, ahol 

nagy izgalmak közepette cserélnek gazdát a különféle jószágok. Szeretjük az állatokat is, nemcsak a 

világnapjukon, hanem egész évben. Ekkor azonban, ha lehetőségünk nyílik rá, ellátogatunk egy-egy 

gazdaságba, ahol sokféle tollas és szőrös lénnyel ismerkedhetünk meg kö-

zelebbről. Ilyenkor még a félősebbek is megbarátkoznak velük. 

Felfedezzük ismerőseink közelben fekvő kertjeiben érő őszi gyümölcsöket 

és terméseket. Az összegyűjtött diókból, 

gesztenyéből, tökből sokfélét tudunk barká-

csolni.  

Ennyi minden történt, pedig még alig kez-

dődött el az ovi. Mi lesz itt még? Csupa 

érdekesség vár ránk, de erről majd legköze-

lebb írok. Járfásné Tibold Ilona 
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Interjú a vonaton 
Szervusztok! Nagyon vidám társaság vagytok. Hol jártatok? Gon-

dolom, már hazatartotok ilyen késő délután. Mayer Fanni: Egy 

fantasztikus lehetőséget kaptunk, az Erkel Színházban megnézhet-

tük Donizetti Szerelmi bájital című operáját, és egy múzeumi fog-

lalkozáson vettünk részt Budapesten. 

Hogy tetszett a színház? Mitring Marianna: Nekem a színház épü-

lete is nagyon tetszett. Különösen az aulában lévő hatalmas kép a 

falon. Kényelmes helyünk volt, az első sorokban ültünk, és nagyon 

jól láttunk, hallottunk mindent. A kedves, szívünkhöz közeli szerelmes történet a zeneszerző kelle-

mes, dallamos muzsikája nem csak nekem tetszett. Az előadás előtt egy bácsi elmesélte, hogy miről 

fog szólni az első, majd szünet után a második felvonás, és arra kért bennünket, hogy míg szól a 

zene, maradjunk csendben, de amikor elhallgatnak, nagyon tapsoljuk meg a produkciót, sőt szaba-

dott „brávózni” is. Nekem úgy tűnt, hogy őszinte tetszésnyilvá-

nítás volt mindenki részéről a lelkes taps. 

Finta Dominika: Hallottunk egy mondatot az egyik szereplőtől, 

ami biztos, hogy nem lehetett benne az eredeti szövegkönyv-

ben, mert manapság hallható elég gyakran a gyógyszerreklá-

mok végén: „A kockázatokról, és mellékhatásokról kérdezze 

meg orvosát, gyógyszerészét!” – óriási ováció tört ki a nézőté-

ren a mondat elhangzása után. 

A Petőfi Irodalmi múzeumban mi tetszett a legjobban? Szalay 

Áron: Az a nyomdagép, amivel a Nemzeti dal első két példá-

nyát nyomtatták. 

Milyen érzés volt belépni azok közé a falak közé, ahol a nagy 

magyar költő, Ady Endre élt? M M: Korábban Tényőn az Ady 

Endre Általános Iskolába jártam, és különösen nagy hatást tett rám, hogy a nagy költő életét idéző 

bútorokat láthattam. A tankönyvekből nem ismerhetjük ilyen részletesen Ady életének azt a részét, 

ahogyan Csinszkával megismerkedett. Talán az a levél maradt meg bennem leginkább, amit 

Csinszka a költővel való első találkozásáról írt barátnőjének. Nagyon részletesen taglalta a külső 

jellemzőket, én is magam előtt láttam a költőt. 

Te mernél levelet írni egy ma élő költőnek, ha megtetszenének neked a versei? F D: Én interneten 

keresztül keresném meg. Talán a Facebookon keresztül üzennék is neki. Látogatóba azonban nem 

hívnám meg a családomhoz. 

Ma utaztatok vonattal, metróval. Milyennek találjátok a mai közlekedést? M F: Én már a tavaszi 

operakaland-on is részt vettem, és már akkor is utaztunk a 4-es metróval. Nekem nagyon tetszenek 

a modern, egyszerű, ám mégis ízlésesen díszített állomások. A vonatozás egy kicsit unalmas lett 

volna, de mi játszottunk a telefonunkkal, és nagyokat kacagtunk egymáson reggel is, most is.

 szerkesztőség 

 

Látogatás az Ady- emlékházban 
Október 3-án az Operakaland keretében a 7. és 8. osztályosok bepillantást nyerhettek a híres ma-

gyar író és költő Ady Endre és neje Csinszka régi házába. Eme szűk másfél órában megtudhattuk 

hol élt a költő életének utolsó éveiben feleségé-

vel. A lakást mára szépen felújították, de még 

mindig látszik a ház régies stílusa. A szobákban 

jó néhány valódi berendezés található, amit Ady 

is használt. A hölgy, aki körbevezetett minket a 

lakásban egy érdekes előadásban részesített 

minket Adyról és Csinszkáról, és mesélt arról 

is, hogy hogyan találtak egymásra. Mindenki-

nek nagyon tetszett. Köszönjük szépen tanára-

inknak ezt az érdekes programot! 

Szalay Anna Póczik Dávid 8.a 



CSENGETÉS 

 

 

Eigensinnig,wie…  
            

Flink wie…  
              

Haustier,   unser besten Freund.             

Es wiebt Netz.                

Wasserraubtier.  
            

Es lebt in Artis.                

Er mag die Banane.              

Es lebt in der Nil.  
               

Wasservogel.  
            

Es hat den höchsten Hals auf der Erde.             

Aasfresservogel.  
             

Er hat eine großes Geweih.  
              

It is a large animal. 
              

This animal likes milk.   
           

His body was covered with feathers.             

This animal bites.   
           

This is the king of animals.   
            

This is a striped animal. 
  

             

Kérjük a megoldást 2014. no-

vember 14-ig eljuttatni a 

ta05@freemail.hu email címre 

elektronikus levélben vagy lezárt 

borítékban Farkas Boglárka 

(8.b) tanulónak. A megoldás mel-

lé feltétlenül írjátok oda a neve-

teket és osztályotokat is. 

Az előző számban megjelent rejt-

vény megfejtése: Grimm fivérek 

Nyertes: Szkók Mirella 3.c Nye-

reményét igazgató néni adja át. 

mailto:ta05@freemail.hu
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Rágcsáló, nagy bozontos farka van.                 

Nagytestű hüllő Afrikában.                      

A vízpart mentén élő madár, hajókat kíséri.                 

A leggyorsabb madár.                    

Alaszkában élő ragadozó                         

Északi sarkkörön élő nagytestű ragadozó.                     

Vízben élő emlős                    

Mit iszik a tehén?                   

Páratlan ujjú patás a szavannán.                  

Idegen nyelvi hét 
 

Iskolánkban október 13-tól 20-ig kerül megrendezésre az Idegen nyelvi témahét. Angol és német 

nyelvi vers- és prózamondó és tesztversenyeket szervezünk tanulóinknak. A versenyek célja, hogy a 

gyerekek a célnyelvi országokkal kapcsolatos ismereteikről adhassanak számot plakátokkal, Power 

Point és reklámok készítésével, meseillusztrációval, drámajátékkal. A Goethe Intézettől kölcsönzött 

„vándorkofferek”  felhasználásával, olyan társasjátékokkal, dominókkal, memória- és kártyajátékok-

kal ismerkedhetnek meg tanulóink, amelyek alkalmasak a nyelvtan, a szókincs és az országismeret 

játékos gyakorlására és ismétlésére. 

A különböző népek étkezési szokásait, gasztronómiai rendezvényeit, ezen időszakhoz kapcsolódó 

ünnepeit is szeretnénk feleleveníteni játékos formában. Terveztünk Halloween-re barkácsolást, októ-

ber 20-án a zárónapon, „Oktoberfestet”, „Öt órai teát” és dalversenyt, ismerkedést az olasz, orosz és 

a szlovák kultúrával és gasztronómiával, valamint tanulóink egy focitornán mérkőzhetnek meg egy-

mással a választott országok színeiben. 

Idegen nyelvi témahetünk zárónapjára egy bécsi kirándulást terveztünk az adventi vásárra, amellyel a 

vetélkedőinken, versenyeinken eredményesen szereplő tanulókat szeretnénk megjutalmazni.  

Reizerné Invics Zsuzsanna német nyelv tanár 
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CSENGETÉS, a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak lapja. 

Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával. 

Szerkesztők: Takács Andrásné, Horváth Gábor, 

tördelő szerkesztő: Macherné Bedőcs Rita, fotók: Stoller László. 

Nyomtatás: Palatia Nyomda. 

Felelős kiadó: Szilbekné Cseh Györgyi igazgató. 

Újra itt van a nagy csapat! 
 

Az idei tanévben is várom a focista palántákat, akik az 1-4. évfolyam tanulói.  Helyszín a „piros isko-

la” tornaterme és sportudvara. Időpont minden hétfőn 14.00-15.30 –ig. A jó hangulatú edzéseken 

megismerkedhetsz a labdarúgás alapjaival, fejlődik a labdaérzékelésed, megtapasztalhatod, hogy mi-

lyen jó egy csapathoz tartozni. 

Újdonság, hogy az idei tanévben 

csatlakoztunk a Magyar Labdarúgó 

Szövetség Bozsik Egyesületi prog-

ramjához, így időközönként lehető-

ségünk lesz több iskolával együtt 

focifesztiválokon részt venni. 

Nagy szeretettel várom a fiúkat-

lányokat, üdvözlettel: 

Nagy Tamás, az iskola testnevelője, 

Győri ETO FC „B” licences után-

pótlásedző 

Elbukott challenge 


