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az aulánkban 
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Bozsik program 
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a könyvtárunk 

Könyvajánló 

Rejtvények 

Kifestő 

Peszleg Barnabás  2.b 

A Mikulás gyorsan eljő 

feje felett nagy hófelhő. 

Rénszarvasok húzzák szánját, 

hó csipkézi a bundáját. 

Kövér puttony van a vállán, 

hópihe ül a szakállán. 

Mikor hozzád megérkezik, 

cipőd sok-sok jóval telik. 

Hull a hó, nézd, odakint, 

a Mikulás néked int. 

Devecsery László: 
Jön a Mikulás 

Pusztai Csaba képzőművész, tanár alkotásával kívánunk bé-

kés, boldog karácsonyt mindenkinek: 

 

Szilbekné Cseh Györgyi Takács Tímea 

 intézményvezető önkormányzati képviselő 
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Pusztai Csaba képzőművész a Kovács Margit Mű-

vészeti szakközépiskola tanára. Az általa készített 

csodás Betlehem átadása előtt készítettünk vele 

egy rövid villáminterjút. 

Tanár úr mióta foglalkozik képzőművészettel? 

Pusztai Csaba: Festéssel és rajzolással az általá-

nos és középiskola óta, majd tanulmányaimat a 

Képzőművészeti Egyetemen folytattam. 

Mikor készítette az első Betlehemet? 

Pusztai Csaba: Az első Mária szobrot 2003-2004 

tájékán alkottam, azóta foglalkozom betlehemké-

szítéssel is. 

Mely helyszíneken állították már ki épített Betle-

hemeit? 

Pusztai Csaba: Munkahelyemen, a Kovács Margit 

Szakközépiskolában is minden évben felállítunk 

egyet tanítványaimmal közösen, de már más isko-

lákból is kaptam felkérést. 

Mennyi ideig tart egy ilyen szoboregyüttes elké-

szítése? 

Több mint négy hónapba telt, hiszen a Petőfi is-

kolában most felavatásra került alkotást augusztus 

22-én kezdtem. Minden nap dolgoztam rajta ma 

reggelig. 

Mennyi anyag szükséges, egy ilyen csodához? 

Pusztai Csaba: Csak gipszből kell 40 kg, hungaro-

cell, rengeteg más anyag, amit felsorolni is nehéz 

lenne. 

Készített más intézmény részére is ilyen jellegű 

művet? 

Pusztai Csaba: Igen. Ebben a tanévben - ahogy 

említettem, - a saját iskolámba is, egyet pedig ide, 

hozzátok. Az elmúlt évben a Baross út elején lát-

ható Betlehemet is szakközépiskolás diákjaimmal 

együtt készítettük. 

Tanár úr folyamatosan említi tanítványait. Mióta 

tanít? 

Pusztai Csaba: 2000-ben kaptam állást a Kovács 

Margit Képzőművészeti iskolában. Nagy lehető-

ség volt számomra. 

Iskolánkban a „kiállítását” Simon Róbert Balázs 

országgyűlési képviselő nyitotta meg. Volt más 

kiállítása? 

Pusztai Csaba: Igen, tavaly ilyen tájban festmény-

kiállításom volt, azt is Simon Róbert nyitotta 

meg, aki régi kedves ismerősöm, hiszen mindket-

ten Győr Szabadhegyen élünk. 

Köszönjük a beszélgetést, és áldott ünnepeket kí-

vánunk! 

Szalay Anna, Nagy Bence, Póczik Dávid 8.a 

Riport 

Pusztai Csaba képzőművész tanár úrral 

Parcsami Rebeka 2.c Orbán Blanka 1.c 



 

3 

CSENGETÉS 

Kedves Pedagógusok 

és Diákok! 
 

Itt az ádvent. Ez a latin eredetű szó azt jelenti: 

eljövetel. Az Úr, az Isten hozzánk való érkezése 

és eljövetele. Isten titokzatos. Épp ezért sokféle-

képp érkezhet. Valaki azt mondta, úgy jön el 

Isten, „ahogy az eső és a hó lehull az égből, és 

nem tér oda vissza...” (Ézs 55) A hó és az eső 

esik. Az Úr pedig érkezik. Mégpedig úgy jön el, 

ahogy az eső és a hó: lehull az égből. Tehetetle-

nül, mint az esőcsepp és a hópehely. Húzza lefe-

lé valami hatalmas gravitáció, a szeretet. És nem 

fordulhat vissza, hogy majd inkább  máskor jö-

vök. Nem mondhatja: én nem ide, vagy oda aka-

rok hullani. A hó és az eső esik. Az Úr érkezik. 

Ahogy az eső és a hó: hull tehetetlenül a világba. 

A hó és az eső sokszor észrevétlenül hull a világ-

ba. Kinéz az ember az ablakon és megállapítja: 

esik. Aztán teszi a dolgát. Ha mennie kell esetleg 

kabátot vagy esernyőt vesz. Ennyi. Az eső és a 

hó pedig csak esik észrevétlen a világba. Az Úr 

is így érkezik. Ahogy az eső és a hó: lehull Ő is 

észrevétlen. Nem is törődnek vele, hogy itt van. 

Annyira kicsi szemekben hullik, mit számít az az 

embernek. Észre sem veszi. 

Az eső és a hó pedig csak esik. Az Úr pedig így 

érkezik. Ahogy az eső és a hó: hull pusztulásra a 

világba. Alighogy leér a földre máris eltapossák. 

Nagy, vastag autó kerekek az utakon. Cipők és 

csizmák a járdán. Alighogy érinti a földet, máris 

tiporják bele. Teszik hólapátra, mert útban van. 

Elvezetik csatornákba: ne álljon itt. Söprik, sóz-

zák, terelik. A hó és az eső pedig csak esik. Az 

Úr pedig érkezik: tehetetlenül, észrevétlen, pusz-

tulásra. 

Az eső és a hó csak esik. És megtermékenyíti 

láthatatlanul a földet. Isten is így érkezik. Bele-

hull az ember szívébe és átitat benne valamit. 

Megváltoztatja, gazdagítja. Szép és egyszerű. 

Ilyen ádventet és karácsonyt kívánok szívből 

minden Kedves Olvasónak! 

Sanci bácsi 

/Percze Sándor evangélikus lelkész gondolatai/ 

Szabó Zalán 1.c 

Tóth Hanna 2.c 

Korsós Kitti 2.c 
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Iskolánkban október 13-tól 20-ig ke-

rült megrendezésre az Idegen nyelvi 

hét. A programokon az elsősöktől a 

nyolcadik osztályosokig, minden ta-

nuló nagyon lelkesen vett részt. Fele-

levenítettük a különböző népek ezen időszakhoz kapcsolódó ünnepeit, Halloween alkalmából barká-

csolással, Márton-nap alkalmából pedig lámpás készítésével foglalkoztak a kicsik. A második osztá-

lyosok német és angol nyelvű mesefilmek megtekintése után meseillusztrációkat készítettek. A har-

madik osztályos diákok szintén ebből a két nyelvből versmondó- és dalversenyen vettek részt. A fel-

sőbb évfolyamokon tesztversenyekkel, plakátversennyel prezentációk készítésével adhattak számot a 

tanulók a célnyelvi országokkal kapcsolatos ismereteikről. A szünetekben igyekeztünk a már egyéb-

ként is nagyon jó hangulatot  idegen nyelvű slágerekkel   fokozni. 

A budapesti Goethe Intézettől kölcsönzött „vándorkofferek” felhasználásával, olyan társasjátékokkal, 

dominókkal, memória- és kártyajátékokkal, filmekkel, drámajátékokkal ismerkedhettek meg tanuló-

ink, amelyek alkalmasak a nyelvtan, a szókincs és az országismeret játékos gyakorlására és ismétlésé-

re, valamint a folyosón megtekinthették Goethe Színtan című művének 200. évfordulójára készült 

vándorkiállítását is. 

Október 20-án egy kis műsorral zártuk az eredményes hetet, valamint a tanulók egy focitornán is 

megmérkőzhettek egymással a választott országok színeiben. A különböző népek étkezési szokásait, 

gasztronómiai rendezvényeit a „Más népek ízei” program során is-

merhették meg a diákok,akik a következő programokat látogathatták 

meg: „Öt órai tea”és szendvicskészítés , Olasz tarantella táncok tanu-

lása és Sugo kóstoló, Teázás szamovárból, ismerkedés az orosz kultú-

rával, Sztrapacskakóstoló, „Oktoberfest” és a német nyelvű országok 

szokásainak nevezetes ételeinek megismerése. 

Ezen a délutánon került sor a versenyeken és rendezvényeken ered-

ményesen és aktívan szereplő tanulók elismerésére is, akik könyve-

ket, okleveleket vehettek át, valamint közülük kerültek ki azok a diá-

kok, akik a bécsi adventi vásárra utazhatnak.  

Nagy örömet okozott számunkra, hogy  nagy létszámban és nagyon szívesen kapcsolódtak be a gyere-

kek a programokba. Köszönet a kollégáknak és a diákoknak a részvételért és a közreműködésért. 

Reizerné Invics Zsuzsanna 

Német versmondó 

verseny 3. évf. 
I. Orbán Regina 3.c 

II. Trenka Lilla 3.b 

III. Reizer Bence 3.c 

A megyei német vers és prózamondó 

versenyen a következő tanulók vettek 

részt: Trenka Lilla 3.b, Orbán Regina 

3.c, Marczali Gerda 4.c, Riepl Adriana 

4.b, Kopácsi Kata Noémi 5.b. 

Riepl Adriana különdíjat kapott az 

anyanyelvi versenyzők kategóriájá-

ban. 

Plakátverseny 
I. Namesánszki Petra 5.a 

II. Borbély-Burus Natália 7.a 

III. Sárosi Laura 7.a 

III. Reizer Dávid 5.c 
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Köszönet 
Iskolánk egyik tanulójának nagypapája, Mátis László Úr (MNR Fémmegmunkáló és Szolgáltató Kft 

tulajdonosa) hatalmas örömet szerzett az alsó tagozatnak. A közelmúltban egy nagyteljesítményű, 

vadonatúj fénymásoló gépet adományozott nekünk, amely jelentős mértékben segíti a tanító nénik és 

a kisdiákok munkáját. Ezúton is szeretnénk megköszönni önzetlen adományát.  

alsós tanító nénik és gyerekek 

Köszönjük… 
...a 2.a osztályos Szabó Zsombor 

szüleinek az alsó tagozat részére 

ajándékozott babzsákokat. 

tanító nénik 

Budapesten járt a 

2.a osztály 

Kocsis Karina 1.a Szlatyinszki Katalin 1.a 
Németh Márton 1.a 

A kis kakas gyémánt fél krajcárja 

a Vaskakas bábszínházban 

Reizer Darinka 1.c 
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Nagy Tamás 

tanár úrral—

Tamás bácsi-

val—

beszélgettünk, 

aki az iskolában 

testnevelőként 

dolgozik és az 

iskolai Bozsik 

programot koor-

dinálja. 

Riporter: - Mi az 

a Bozsik prog-

ram? 

Tamás bácsi: - 

A Bozsik prog-

ram a Magyar 

Labdarúgó Szö-

vetségnek a labdarúgást fejlesztő, népszerűsítő 

programja. A gyerekeket célozza meg a különbö-

ző fesztiváljaival és tornáival.  

R: - Honnét kapta a nevét? 

T: - Bozsik József magyar olimpia bajnok és az 

aranycsapat tagja volt, ezért a MLSZ-ben róla 

nevezték el ezt a sportágat fejlesztő programot. 

R: - Hogyan osztották fel a csapatokat országo-

san? 

T: - Ez az egész országot lefedő program, ahol a 

legkisebb településtől a legnagyobb városokig 

mindenki részt vehet. De az ezt előíró követel-

ményeknek, mindenkinek eleget kell tennie. A 

csapatokat különböző körzetekbe, csoportokba 

és egy nagyobb alközpontba sorolták. 

R: - Önnek mi a szerepe ebben? 

T: - Én a Bozsik program egyesületi részében az 

ETO alközpontjának a vezetője vagyok, ami azt 

jelenti, hogy több mint tíz településnek a fociéle-

tét én irányítom, én szervezem meg a fesztiválo-

kat, tornákat a 6 éves korosztálytól a 13 éves 

korosztályig.  

R: - Van-e iskolai része ennek a programnak? 

T: - Igen, mint ahogy említettem az egyesületi 

programon kívül van iskolai része is a Bozsik 

programnak. Aminek fő célja egy tömegbázis 

kialakítása és a sportághoz való kötődésnek a 

kialakítása, a labdarúgás megszerettetése. 

R: - Mi a különbség a két program között? 

T: - Az egyesületi programba igazolt játékosok 

szerepelhetnek, míg az iskolai programban olyan 

gyerekek is, akik nincsenek leigazolva, a szüleik 

nem szeretnék, hogy hétről hétre versenyezze-

nek. Ez őnekik egy jó lehetőség, hogy alkalman-

ként egy-egy iskola diákjaival egy jó hangulatú 

fesztiválon focizhassanak egy jót. 

R: - Mi a menetrendje egy ilyen Bozsik program-

nak? 

T: - Az egyesületi programban a 6-9 éves kor-

osztálynak fesztivált rendeznek ősszel majd ta-

vasszal is 4-4 alkalommal. Míg az idősebbeknek 

6 alkalommal tornarendszert alakított ki az 

MLSZ. Ebben már lassan a vége felé járunk, 

még egy fesztivál és két torna van hátra. Az isko-

lai programban kevesebb fesztivál illetve torna 

van ott más az iskolák beosztása is. Még idén 

ilyenen nem vettünk részt, de szervezése folya-

matban van. 

R: - Mióta folyik ez a program Magyarorszá-

gon? 

T: - Ez a program már lassan 10 éve folyik, de a 

legújabb szervezési formája szerint csak 2012 

óta. 

R: - Hány csapat vesz részt egy ilyen fesztiválon? 

T: - Az egyesületi programban legalább 4-5 

egyesületnek kell csapatokat indítania ilyen al-

kalmakkor, akik egy 2-3 órás aktív napon vesz-

nek részt, ahol a legkisebbek nemcsak meccseket 

játszanak, hanem különböző gyakorlatokat is 

végeznek, ami a focival kapcsolatos. A 10-13 

évesek pedig már tornarendszerben játszanak 

egymással. Az iskolai programban pedig ugyan-

így legalább 4 iskolának kell részt vennie az 

adott korosztályban. Ők is egy fesztiválon vesz-

nek részt, ahol a mérkőzések mellett ügyességi 

feladatokat hajtanak végre, ami a focival kapcso-

latos. Itt rövidebb programról beszélhetünk, ma-

ximum 2 óráig tart egy fesztivál.  

R: - Mit kell tennie annak, aki a Bozsik program-

ban részt szeretne venni? 

T: - Nagyon szívesen várom azokat, akik szeret-

nek focizni, vagy akik meg szeretnének tanulni 

egy-két jó cselt vagy gólokat rúgni. Őket az 1-4 

évfolyamig hétfőnként várom 2 órától fél 4-ig a 

tornateremben, míg Levente bácsi csütörtökön 

várja azokat, akik nincsenek egyesületben leiga-

zolva, mert ebben a korosztályban csak olyanok 

vehetnek részt. 

R: - Köszönjük szépen az interjút! 

T: - Nagyon szívesen! 

Formaggini Bence, Horváth Bence, Buruzs Bar-

nabás, Kiss Bendegúz, Korsós Dominik 

R = riporter, T = Tamás bácsi 
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Lejátszottuk az első mérkőzéseinket az Intéz-

ményi Bozsik–programban. Az I. és II. korcso-

portosok a DAC pályán, a III. korcsoportosok a 

Barátság Sportparkban rúgták a labdát. Ellenfe-

leink a győri Fekete, Kölcsey, Kazinczy, Rad-

nóti és a nyúli Pilinszky iskolák voltak. Szá-

munkra nem az eredmény, hanem a játék örö-

me és a tapasztalatszerzés volt a cél. Már na-

gyon várjuk a következő fordulókat is! Részt-

vevők: 

I. korcsoport: Csonka Romuald, Buga Patrik, 

Unger Barnabás, Bánhidai Mátyás, Schosz 

András, Wéber Zsombor, Bánhidai Szabolcs, Fazék Patrik, Kovács Krisztián. 

II. korcsoport: Ferenczi Olivér, Jagodics Patrik, Pánczél Marcell, Baralovics Martin, Gerencsér Má-

té, Bognár Levente, Erlitz Roland, Erlitz Szabolcs, Kormosói Dániel, Sándor-Bint Bendegúz. 

III. korcsoport: Nagy Máté, Keil Máté, Szerencsés-Fekete Márk, Vecsei Attila, Lédig Zoltán, Veszp-

rémi József, Szalai Kristóf, Dávid Marcell, Baranyai Dávid. Nagy Tamás, testnevelő 

November 7-én a 8. évfolyam az Ipari Parkba tett látogatást. A helyszínen betekintést nyerhettünk a 

Weiss Hungária és a Borsodi Műhely dolgozóinak mindennapi életébe, munkájába. A Weiss Hungá-

riában a műanyagfeldolgozás praktikáiba, különféle módszereibe nyerhettünk betekintést, míg a Bor-

sodi Műhelyben a fémmegmunkálás rejtélyeit tárták fel nekünk. Rengeteg érdekes dolgot láttunk, és 

sok jó új, hasznos dolgot tanultunk. Ezúton is köszönjük mindkét cégnek, hogy vendégül láttak min-

ket. Póczik Dávid 8.a 

Rövid helyzetjelentés az intézményi Bozsik programról 

70 éve halt meg Radnóti Miklós 

A ménfőcsanaki BEZERÉDJ-KASTÉLY nagypincéjében 

2014. november 25-én 17 órakor 

a 

„Halált virágzik most a türelem” 

irodalmi összeállításunkkal 

Radnóti Miklósra emlékeztünk. 
A műsort összeállította: Süveges Jusztínia tanárnő. 
Közreműködtek: Bogár Lili, Burkali Liliána, Rom Zsófia, Ferenczi Kevin, 

Földvári Dávid, Hancz Máté 6.b, Ambrus Dominika, Fáczán Zsófia, Stanka 

Renáta 7.a, Farkas Boglárka, Forgó Angelika, Szeredi Vivien, Oross Ba-

lázs 8.b, Horváth Réka, Léb Eszter, Szalay Anna, Nagy Bence, Póczik Dá-

vid 8.a 

Mit válasszak? 
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„Fogy már a nap melege, 

Kertünkben a cinege, 

Csípős szél fúj a mezőn, 

Farkas kullog az erdőn.” 

/Kisfaludy Károly/ 

Az égi időjárás felelős megkegyelmezett nekünk, és szép hosszú őszi időt ajándékozott az emberek-

nek. Még a növényeket is megtréfálta; így történhetett az a furcsaság, hogy kinyíltak a tavaszi virá-

gok. Élveztük is, és ki is használtuk a lehetőséget, hogy minél többet kint játszhattunk a szabadban, és 

erőtartalékokat gyűjthettünk a hosszú szürke téli hónapokra. Jókedvre derített minket a Harmónia Ze-

neiskola koncertje, amit a kastélyban hallgattunk meg. Együtt dúdoltuk, és énekeltük az ismerős dalo-

kat. 

Hipp-hopp elérkezett Márton napja, ami a régi paraszti világ-

ban a gazdasági év zárása volt. Ennek emlékére minden cso-

portban szorgalmasan tanulták a gyerekek a libákról szóló 

mondókákat, énekeket és Márton püspök legendáját, amit egy 

késő délutánon elmondtak a szülőknek is. Közösen készítették 

el a szebbnél-szebb lámpásokat, amelyekben sejtelmesen vilá-

gítottak a mécsesek. A jóízű eszem-iszom után – mert a mon-

dás így járja: „Aki Márton napján libát nem eszik, az egész 

évben éhezik” – vidám énekszóval és a lámpás fényével kísér-

ve hazaballagtak a vendégek. 

A nagycsoportosok ismét megismerkedhettek játékos formában az olimpiai feladatokkal. Annyi volt a 

változás az előző évekhez képest, hogy az Apor Vilmos iskola tornatermében került erre sor a sport-

csarnok helyett. Ezt a gyerekek egyáltalán nem bánták, mert itt is lehetett gyorsan futni, messze dobni 

kislabdával és helyből távolugrást is lehetett gyakorolni. 

Másfajta játékos feladatok során az óvó nénik felmérték, ki 

milyen jól számol, beszél és csalafinta kérdésekre mennyire tud 

talpraesett választ adni. Ennek ismeretében megbeszélik a szü-

lőkkel, hogy kinek miben kell még segíteni ahhoz, hogy az is-

kolában ne érjék csalódások. A szülők klubjában szakembertől, 

Józsa Ágnestől is kaptak tanácsokat. 

Újdonságként került megrendezésre az „Ifjú Zenebarátok hete” 

november 17-21-ig. Ezen a héten minden nap a zene volt a fő-

szereplő. Minden nap más előadó örvendeztetett meg minket. 

Nikodém Géza jókedvű gyerekdalokat énekelt gitár kísérettel. Közben előbújtak innen-onnan a dal-

ban szereplő mindenféle állatok a gyerekek nagy örömére. Utána a nyugdíjas nénik és bácsik vidám 

őszi népdalokkal ismertettek meg bennünket. Itt ismerhette 

meg a citera hangszert az is, aki eddig még nem látott és hallott 

ilyent. Másnap az iskolai énekkarosok szerepeltek Bedőcs Rita 

néni vezetésével. Utolsó nap pedig az óvó nénik szórakoztattak 

bennünket vidám dalokkal, mesével, hegedű és furulyaszóval. 

Nagyon jól éreztük magunkat. Jó lenne jövőre is részt venni 

hasonló rendezvényen! 

Egyre jobban közeledik a Mikulás, sokszor már szinte halljuk 

léptei zaját. Írtunk levelet, melyben elküldtük kívánságainkat, 

most már csak jónak kell lenni és dalokkal, versekkel rövidíteni 

a várakozást. Ebben segítenek az óvó nénik, akik már hagyo-

mányosnak mondható Mikulás bábelőadásra várják a gyerekeket. A Vaskakas Bábszínházba is ezen a 

héten látogatunk el. 

Advent idejébe kerültünk. Nagy várakozás tölti meg szívünket. Hamarosan ideér az év legszebb ünne-

pe, a karácsony. Versekkel, énekekkel készülünk rá. Vendégül hívjuk a szülőket, hogy ők is megpi-

henhessenek egy kicsit, és megtölthessék szívüket szeretettel. 

Mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánok: Járfásné Tibold Ilona óvópedagógus 
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Nagy örömmel értesítjük kedves Olvasóinkat, 

hogy teljesen megújultunk, és egy gyönyörű, új 

könyvtár várja kicsiket és nagyokat, gyerekeket 

és felnőtteket egyaránt. Nyáron hatalmas munka 

folyt a kastélyban található könyvtárban, amely 

tavaly óta a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-

tár és Közösségi Tér szervezeti egységének része-

ként működik. Ennek köszönhetően, valamint a 

Nemzeti Kulturális Alap és a győri önkormányzat 

anyagi támogatásának, teljes körű felújítás zajlott 

a Ménfőcsanaki Fiókkönyvtárban. A munkálatok 

megkezdése előtt a régi könyvekből nagy selejte-

zést tartottunk. Új festést kaptak a falak, az ajtók, 

az ablakok, és felújították a parkettát. Gyönyörű, 

új bútorokat is kaptunk. Októbertől teljesen meg-

újult, megszépült környezetben várjuk kedves 

Látogatóinkat! A gyerekek természetesen ingyen 

használhatják a könyvtárat, és nagyon jól érzik 

magukat nálunk. Sokan a barátaikkal, barátnőik-

kel érkeznek, és itt együtt töltik a szabadidejüket. 

Az iskola „találkozóhelyeként” alkalmas arra, 

hogy a diákok egymás között jobb kapcsolatot 

alakítsanak ki. Napjainkban erősödik a könyvtá-

rak közösségi életben játszott szerepe.  

Megkérdeztünk néhány gyermeket, hogy tetszik 

nekik az új könyvtár. 

Nagyon szép az új könyvtár! Jók a ferde polcok, 

és nagyon tetszik az új parketta is. (Zsédely Bogi 

6.a) Sokkal jobb lett, otthonosabb, több hely van 

olvasásra. Már kedvenc helyem is van. Színesebb, 

hangulatosabb, barátságosabb, más a stílusa, 

mint eddig. Kényelmes a kanapé, szívesen beköl-

töznék ide. (Ferenczy Fruzsina 6.a) Modernebb, 

mint az előző könyvtár volt. Nagyobb és jobb a 

könyvkínálat, könnyebben lehet választani, és 

rengeteg új könyv van. Korosztályok szerint lettek 

szétválogatva a könyvek, minden korcsoport ka-

pott egy helyiséget. (Bögöly Boglárka 6.a) Na-

gyon kényelmes, komfortos, több helyen le lehet 

ülni, mint eddig. Kedvenc időtöltésem a 

babzsákfotelban való olvasás. Jobbak és szebbek 

az új polcok. (Horváth Dániel 8.b) Nagyon tet-

szik nekem az új könyvtár stílusa és a színösszeál-

lítása. Világosabb, modernebb, színesebb lett. 

Könnyebb megtalálni az olvasnivalót, azt ami 

érdekel. Sokkal vidámabb hely, és 

gyerekbarátabb. Nagyon jól érezzük magunkat itt, 

gyakran bejövünk. (Oross Balázs 8.b) 

Kedden, szerdán és pénteken négy óráig, hétfőn 

és csütörtökön pedig hat óráig várunk minden 

régi és új érdeklődőt. 

Használjátok ki, hogy 

ilyen gyönyörű könyvtár-

ba járhattok! Sok szeretet-

tel várunk Benneteket! 

Sulyok Attiláné Erika és 

Horváth Gábor 

Elérhetőségeink: 

Tel: 448-225. ww.gyorikonyvtar.hu/index.php?

t=fiokok/csanak és www.bezeredj-kastely.hu 

Megújult a Ménfőcsanaki Könyvtár 

MIKI BÁ’ 

http://www.bezeredj-kastely.hu
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Rachel Renée Russell: Egy Zizi naplója 3. rész 
 

Főszereplőnk Nikki Maxwell, a Pompásvölgyi iskolába jár legjobb barátnői-

vel, Zoeyval és Chloeval. 

Ebben a részben egy tehetségkutató indul a suliban, ahol Nikki is fel szeret-

ne lépni a barátnővel alakult bandájával. Ám ellenfele, MacKenzie minden 

arra alkalmas embert elcsalt saját csapatába hazugságaival. Még legkedve-

sebb barátnőit, Zoeyt és Chloet is elvették tőle. Egyik nap, amikor Nikki 

testvérére, Briannára vigyázott a szökőkútnál, csak egy pillanatra vette le 

róla a szemét, s húga bement a kútba és a bedobott pénzt kiszedte. Nikki 

nagyon haragudott, de aztán megnyugodott és elmentek a közeli pizzériába. 

Ott balszerencséjére, arra kérték őt és Briannát, hogy énekeljenek. Sajnos 

MacKenzie látta őket és felvette telefonjával a produkciót. Szerencsére nem 

rakta fel az internetre, ezért megkönnyebbült. Pár nappal később Nikkinek 

támadt egy ötlete. Kirakott egy szórólapot a falra és egy saját bandát alakít 

ki. Mikor már elég embert vett fel, felírta csapatát a portán kitett lapra, hogy 

indulhasson a tehetségkutatón. Volt már a bandának basszusgitárosa, sima gitárosa és zongoristája is. 

Csak dobosuk nem. Dobos nélkül nincs együttes. De aztán az egyik csapattársa felhívja a barátját, aki 

nem más volt, mint Brandon (Nikki titkos szerelme). Iskola előtt és után folyamatosan gyakoroltak. 

MacKenzie végül mégis feltette a youtube-ra a pizzériában készült videót és mindenki rajta nevetett. 

Utána, mikor Nikki barátnői megtudják ezt, gyorsan odamennek hozzá megvigasztalni. Ám később 

megtudták, hogy Nikki nélkülük csinált bandát, nagyon dühösek lettek, de végül kibékültek és csatla-

koztak a hozzájuk. Már csak pár nap és fellépnek a koncerten. Hamarosan megtudják, hogy Nikki 

véletlenül nem írta oda a csapat nevét, így nem tudnak fellépni. De végül megoldják a problémát, és 

készülhetnek a debütálásra. Hogy mi lett a vetélkedő végeredménye megtudjátok, ha elolvassátok! 

Nekem azért tetszik, mert nagyon vicces, vidám és sokat lehet nevetni rajta. Nem csak ezt, hanem a 

többi részét is ajánlom. Kosztyán Emese 5. b 

Laboratóriumi órákon vettünk részt 
Idén is folytatódott a Révai Miklós Gimnáziumban az Öveges-projekt, amelyben a neves gimnázi-

umnak partnerintézménye iskolánk. Így a  nyolcadik évfolyamosok december negyedikén kémia, 

fizika és biológiaórán vehették birtokukba az ottani laboratóriumot. Kémia, fizika és biológia. Kémi-

án érdekes kísérleteket végeztünk vegyszerekkel, keverékekkel, de a veszélyesebb és látványosabb 

kísérleteket a tanár úr végezte. Fizikán egy új témakörhöz kapcsolódó ugyancsak érdekes kísérlete-

ket végeztünk. Biológián mikroszkópok segítségével vizsgáltunk vöröshagyma levelet, de még em-

beri vért is. Nagyon izgalmasak voltak a tanórák. Köszönjük a Révai Gimnáziumnak a lehetőséget és 

tanárainknak az órákat 

Szalay Anna, Nagy Bence 8.a  

Dimitriu Alexandra 
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1. Mi van a karácsonyfa alatt?                        

2. Milyen színű a karácsonyfa törzse ?                      

3. Melyik hónapban van karácsony?                         

4. Advent 2. vasárnapja milyen napra esik?                           

5. Karácsonyi töltött cukor.                            

6. Ki született karácsonykor?                       

7. A fenyők nem hullatják le télen a …                          

8. 

Az adventi koszorún 3 gyertya lila a többi 

pedig…                          

9. Hány gyertya van az adventi koszorún?                     

10. Milyen fából van a karácsonyfa?                      

11. Ki Jézus édesanyja?                      

                  1. A Mikulás rénszarvasának az orra színe. 

                     2. A Mikulás segítője. 

                     3. Ebben a hónapban jön a Mikulás. 

                    4. Ilyen botja van. 

                  5. Mikulás más szóval. 

                   6. A Mikulás rénszarvasának a neve. 

Kérjük a megoldást 2015. január 9-ig eljuttatni a ta05@freemail.hu email címre elektronikus levél-

ben vagy lezárt borítékban Farkas Boglárka (8.b) tanulónak. A megoldás mellé feltétlenül írjátok 

oda a neveteket és osztályotokat is. Az előző számban megjelent Állati rejtvények megfejtése: 

Schnabeltier, rabbit, mosómedve 

Nyertes: Kosztyán Emese 5.b. Nyereményét igazgató néni adja át. 

Piacon: 

- Egy almát kérek! 

- Kettő lett, maradhat? 

 

- Olyan szívesen síelnék! - pa-

naszkodik a százlábú.—De mire 

fölcsatolom a síléceimet, elmú-

lik a tél. 

 

- Ki az állatok diszkósa? 

- ??????? 

- A technos-béka. 

 

- Mit csinál a kaméleon a kály-

hában? 

- Beleolvad a környezetébe… 

 

Egyik reggel a százlábút meg-

szólítja a szomszéd: 

- Jó napot, kedves százlábú 

szomszéd! Hol van a kedves 

felesége? Már napok óta nem 

láttam? 

- Elment cipőt vásárolni… 

 

 

Két bolha beszélget: 

- Te mit csinálnál, ha nyernél a 

lottón? 

- Hát először is vennék egy jó 

nagy kutyát! 

 

Agresszív kismalac pizzát ren-

del. 

Megkérdezi tőle az eladó: 

- Mivel kéred kismalac? 

- Mivel éhes vagyok! 

Hercsel Dávid 7.b 

VICCEK 

REJTVÉNYEK 

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, 

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