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FUTURA 
OPERAKALAND 
CSALÁDI NAP 

VERSENYEREDMÉNYEK 
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

Szalayné Komlósi Gizella 

Nyári vakáció 

 

Nyár, nyár, de csodás! 

Csupa móka, kacagás, 

Parton épül homokvár 

Strandtáskában labda vár. 

 

Fagyis bódé jéghideg, 

Fagyis néni integet, 

Itt a málna, jó hideg, 

Vaníliás jéghegyet? 

 

Lángos sütő melegen 

Lángost kínál, meleget, 

Kukoricát főz a bácsi, 

Csutkát nem ám hajigálni! 

 

Nyár, nyár, de csodás! 

Csupa móka, kacagás, 

Nap jó gyorsan elszaladt, 

Indul haza kis csapat. 

Parcsami Rebeka 2.c Farkas Dorka 4.c 

http://www.poet.hu/szerzo/Szalayne_Komlosi_Gizella
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Hűsítő korcsolya 
Egyik péntek reggel elmentünk az osztállyal korcsolyázni a győri műjégpályára. A suliban csak az 

első három óra volt megtartva, és utána különbusszal mentünk be Győrbe. Kettőig kaptunk időt, hogy 

korcsolyázunk. Nagyon jó volt, az egész osztály élvezte. A büfében is sok finomság volt. Még a kor-

csolyázás elején nem is voltak olyan sokan, de a végére már rengetegen voltunk és nagyon kicsi he-

lyünk volt a pályán. Végül elindultunk már páran ki a pályáról, mert nem lehetett normálisan menni, 

mert nagy volt a tömeg. A végén Levente bácsi is bejött korcso-

lyázni velünk. Aztán hamarosan mindenki lejött a pályáról. Még 

sokan elmentek a büfébe. Átöltözött mindenki, egy kis időnk volt, 

hogy még beszélgessünk. De aztán eljött az idő és indulnunk kel-

lett, mert kint várt ránk a busz. Nagyon jó volt ez a korcsolyázás, 

remélem máskor is megyünk. Mayer Fanni 7.a 

Futurában voltunk 
Ez az Interaktív Természettudományi Élményközpont egy régi 

malom épületében kapott helyet Mosonmagyaróváron.  

Március 14-én szombaton kilenc órakor az iskola elöl indultunk. 

Reggelivel kezdtük a napot az élményközpont első emeletén talál-

ható étteremben. Lehetett választani forró csoki és tea közül. A 

forró innivaló mellé mindenki kakaós csigát kapott és választha-

tott egy üdítőt. A reggeli után szabadon próbálhattuk ki a dolgo-

kat. Volt egy nagyon jó tükörlabirintus, meg egy olyan tükör, 

amelyen fel kellett emelni az egyik lábunkat és úgy néztünk ki, mintha repülnénk. Lehetett játszani 

olyat is, hogy egy "lézerpuskával" le kellett lőni a meteorokat 30 másodperc alatt. Nagyon tetszett 

nekem az a zongora is, amin lábbal kellett lépkedni, mert olyan nagy volt. Kipróbálhattuk a szobrá-

szatot úgy, hogy vasrudakkal borított részbe belenyomhattuk a kezünket, vagy valamelyik testrészün-

ket, és a tábla másik oldalán megjelent a szobor. Még sok minden érdekességet ki lehetett próbálni a 

négyszintes épületben.  Ezután planetáriumi előadást nézhettünk meg a világegyetemről. Az ebéd is 

nagyon ízlett mindenkinek. Kaptunk mellé üdítőt is. Utána megnéztünk egy kísérletet, ami a vízről 

szólt, majd beindították a Tesla transzformátort és már cikáztak is a villámok a rácsok között. Végül 

repülőgép szimulátorozhattunk (FUTURAJET), ahol ki lehetett választani az időjárást és a helyszínt. 

Igazi pilótának érezhettük magunkat. A szimulátor után bőséges vacsorát kaptunk, majd sajnos haza 

kellett menni. Fél hét körül érkeztünk vissza az iskolához. 

Ez egy nagyon jó nap volt és köszönöm ezt a szép élményt. Mindenkinek ajánlom, hogy a közeljövő-

ben látogasson el a Futurába. Szukop János 5.a 

Futura—a csodák világa 
Április végén egy szép napsüté-

ses szombaton a 4.a Mosonma-

gyaróvárra, a Futurába látogatott. 

A nyitás előtt már izgatottan vá-

rakoztunk, majd mindenki meg-

kapta a belépésre jogosító karsza-

lagot. Megnézhettük a csillagokat 

és bolygókat bemutató filmet. 

Ezt követően végigjártuk a négy 

szintet: a föld, a víz, a levegő és a 

tűz szintjeit. Mindegyikben szin-

te mindent kipróbáltunk. A velünk tartó anyukák és apukák is bátran 

vállalkoztak a technikai játékokra. Egy fiatalember izgalmas, „tüzes” 

kísérleteket mutatott be. A nap végén senki nem akart hazamenni, mert 

nagyon jól szórakoztunk. Ajánljuk mindenkinek! 4.a osztály 
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Má rcius 14-é n á Pétő fi Iskőlá diá kjái á Futurá -
bá nyérték bétékinté st. 
Az é pu lét ré gén málőm vőlt, ámit ké ső bb á tálá-
kí tőtták térmé széttudőmá nyi é lmé nykő zpőnt-
tá . Amikőr ődáé rtu nk, réggélivél vá rták min-
két. Ezutá n á gyérékékét é s á táná rőkát ké t 
csőpőrtbá ősztőttá k á plánétá riumi bémutátő  
miátt. E n szérintém é lmé nyékbén téli vőlt áz 
élő ádá s. Utá ná vőlt égy kis idő nk, hőgy béjá r-
juk mind á né gy szintét. Egy kis idő  éltélté vél 
é rdékés fizikái kí sé rlétékét lá ttunk é s á Téslá 
tránszfőrmá tőr mu kő dé sé t is mégcsődá lhát-
tuk. Amikőr ézéknék vé gé létt, élméntu nk ébé -
délni. Utá ná pédig főlytátháttuk áz é pu létbén á 
bárángőlá st. Némsőká rá á gyérékékét é s á tá-
ná rőkát u jrá né gyfő s csőpőrtőkbá ősztőttá k. Ez 
ázé rt vőlt főntős, mért mindénki kiprő bá lháttá 
á futurájétét. Ez égy répu lő gé p szimulá ciő , 
ámivél kiprő bá lhátjuk á répu lé st. Amikőr áz 
utőlső  csőpőrt is vé gzétt, élméntu nk vácsőrá z-
ni. Ezutá n pédig má r ké szu lő dtu nk házáfélé . 
Nágyőn ő ru lő k, hőgy ré szt véhéttém ézén á 
kirá ndulá sőn, é s kő sző nju k hőgy ilyén rémék 
prőgrámőn véhéttu nk ré szt. 

 
Nékém nágyőn tétszétt á Futurá. Sők é rdékés, 
é lvézétés já té kőt é s kí sé rlétét prő bá lháttunk 
é s né zhéttu nk még. A légjőbbán á plánétá riumi 
élő ádá s tétszétt. Rémé lém, jő vő ré is szérvéz-
nék ilyén tártálmás prőgrámőkát áz itt tánulő  
diá kőknák. 

 
Jő  á Futurá! A légjőbb á répu lő -szimulá tőr. A 
répu lő t é n tő rtém ő sszé élő sző r é s utőljá rá.  
Enné l mé g ném vőltám jőbb hélyén. Nágyőn jő , 
hőgy élméhéttém. Bélébu jtám égy dőbőzbá, é s 
u gy lá ttá k, minthá á féjém á tá lcá n lénné. Az 
biztős, hőgy má skőr is élmégyék! 

 
Nekem nagyon tetszett a futurás kirándulás, mert 

sok érdekes dolgot láthattam. 

A kedvencem a repülőgép-szimulátor volt, mert 

nagyon élethűnek találtam. 

Nagyon örültem, hogy elmehettem és, hogy ilyen 

érdekes dolgokat tanulhattam! 

 
 

Egy szőmbáti náp busszál élméntu nk á mősőn-
mágyárő vá ri Futurá bá. Ez  égy jutálőmkirá n-
dulá s vőlt, áhővá á jő  lőgő sők é s á jő  
krésszésék méhétték. E rdékés prőgrámőkkál 
vá rták őtt bénnu nkét. Egy mini plánétá rium-
bán vőltunk, á ví zrő l é rdékés kí sé rlétékét mu-
tátták bé, lá ttuk á Téslá-tékércs fántásztikus 
éréjé t, é s mé g égy répu lő gé p-szimulá tőrrál is 
répu lhéttu nk. Sők é rdékés kí sé rlétét mágunk-
tő l is élvé gézhéttu nk é s já tszvá tánulháttunk. 

 
Kő sző nő m, hőgy u j é lmé nyékét szérézhéttém. 
Kiprő bá lháttám á hőldugrá lá st, á fákí rá gyát, 
tápintő fálát, á kí sé rléti lábőrt, lá tháttám hő-
mők-vulká nt, suttőgő  tu krő t, lébégő  tu krő t é s á 
répu lő gé p szimulá tőrt. 
Nékém légjőbbán á répu lő gé p-szimulá tőr tét-
szétt, mért áz téljésén igázinák tu nt, minthá 
té nylég é n szá lltám vőlná fél á gé ppél. A lébégő  
tu kő rné l u gy lá tszőtt, minthá lébégné nk. 

 
Egy szőmbáti nápőn méntu nk él á mősőnmá-
gyárő vá ri Futurá kő zpőntbá. Az é pu lét 4 szint-
bő l á ll: á ví z, tu z, lévégő  é s fő ld szintjé bő l. Rén-
gétég izgálmás é s gőndőlkődtátő  já té k vőlt. A 
légjőbb á répu lő -szimulá tőr vőlt, dé vőlt mé g 
plánétá rium, fákí rá gy é s tu kő rszőbá is. Sző vál 
nágyőn jő  vőlt. 

 
Szerkesztette ➫Pintér Martin©®™ 

Nagy Bence 8.a 

Szalay Anna, Pados Adrián 8.a 

Károlyi Kristóf 4.a 

Buruzs Barnabás 7.b 

Oross Balázs 8.b 

Szalóki Péter Krisztián 3.a 

Horváth Dániel 8.b 

Élménybeszámolók a Futurás kirándulásról 

Nekem személyesen nagyon tetszett a 

Futurában tett kirándulás. 
Sok érdekes és furcsa dolog volt, mint 

a szöges ágy, színes csengők,  levá-
gott fej az asztalon, legóhoz hasonló 
fajáték, repülőgép-szimulátor. 

Nagyon jó volt, mindenkinek csak 
ajánlani tudom. Bár a repülőgép-

szimulátorra kevés idő jutott. 

Princzes Barnabás 6.c 
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Hétfőn reggel 9 órakor indultunk Budapest-

re innen az iskolától busszal. 10 óra felé fent 

is voltunk Pesten. Elmentünk a BNW térre. 

Egy nagy terem várt ránk nagyon sokan vol-

tak ott. Sok-sok munkát bemutattak nekünk 

volt fodrász, építész, cukrász, pincér és még 

sok más. Mivel én már tavaly is voltam 

ilyen kiállításon, nekem kicsit már unalmas 

volt. Délután fél 5 körül értünk haza. 

Antalics Laura 7.a 

Az idén is megrendezték a „Gazdálkodj Okosan 

Pénzokos Kupát”, amelyben már mi, petőfis diákok 

is részt vettünk. A verseny célja, hogy betekinthes-

sünk a pénz világába, legyenek ismereteink arról, 

hogy a jövőben miképpen gazdálkodjunk sikeresen a 

pénzünkkel. Sajnos ma még nem tanítanak az isko-

lákban pénzzel, gazdálkodással kapcsolatos tantár-

gyat. 

A verseny lebonyolítása három fordulós, ebből kettő már lezajlott, a döntőt pedig május végén rende-

zik. 

A háromfős csapatoknak nevet kellett választani, majd regisztrálni a „bankvelem.hu” oldalon. Az 

első és második forduló kérdéseire az interneten válaszoltunk. Sok érdekes feladattal találkoztunk. Az 

egyik kérdés például arról szólt, hogy a régi korokban hogyan büntették a pénzhamísítókat. Megdöb-

bentő, de egyes országokban forró olajban főzték meg a vétkeseket. Voltak kérdések arról is, hogy 

miképpen osszuk be a jövedelmünket, milyen bevételei és kiadásai vannak egy háztartásnak. A vála-

szok előtt lehetőségünk volt utánanézni a témának, így sokat tanultunk a feladatokból. 

A két forduló összesített adatai alapján választották ki a döntő tíz résztvevőjét, akik május végén mé-

rik össze tudásukat a Corvinus Egyetemen. Az első két fordulóban országosan 667 csapat vett részt.  

Iskolánkból hat csoport nevezett, akik közül a legjobb eredményt az OrD@ss Team Pro elnevezésű 

formáció ért el. Tagjai: Pintér Martin (cs.k.), Póczik Dávid, Nagy Bence 8.A oszt. 

Ők 29.-ként, a 667-ből, fejezték be az elődöntőket.  További kiváló eredménnyel büszkélkedhet a – 

Szalai Anna (cs.k) Bugovics Bálint, Gerendás Levente 8.A oszt.– összeállítású, Licitvadászok 

névre keresztelt együttes, akik a mezőny felső harmadában végeztek. Ezúton is gratulálunk nekik és 

az összes többi résztvevőnek, akik lelkesen oldották meg - az olykor meglehetősen nehéz – feladato-

kat. A következő tanévben is indul hasonló versenysorozat, amelyre várjuk a téma iránt érdeklődő 

diákokat. Szalai Anna 8.a – Vincze Csaba felkészítő tanár 

Már első óra előtt indultunk a kirándulásra. Nagyon 

vártam, hogy odaérjünk, hiszen kíváncsi voltam a 

szakmákra, úgymond az egész fesztiválra.  

Amikor a sátrak között sétáltunk, mindenki érdek-

lődve figyelte a résztvevők tevékenykedését. Én az 

osztálytársaimmal kerestem érdekes foglalkozáso-

kat, amikor megpillantottuk a „vendéglátó ipar” fel-

iratú táblát. Nekem talán még ez a szakma tetszett a 

legjobban, de a többi nem keltette fel a figyelmem. 

Láthattunk persze festőket, orvosokat, szakácsokat, 

pincéreket és fodrászokat. Nagy volt a tömeg, sokan 

jöttek el a pályaválasztásra. Meglepődtünk, amikor 

észrevettük a nagy forgatagban Orbán Viktort. Nem 

voltunk elég merészek odamenni, hogy közös képet 

készítsünk vele, másrészt, ott voltak körülötte a test-

őrei. Inkább csak körbesétáltunk és megnéztük a 

cukrászokat. Később gyülekeztünk a bejáratnál és 

együtt sétáltunk a buszig. 

Szerintem hasznos volt a kirándulás, hogy később el 

tudjuk dönteni, hol szeretnénk továbbtanulni. Ami-

kor kiválasztom azt az iskolát, akkor biztos eszembe 

fog jutni a Pályaválasztási Fesztivál.  

Mitring Marianna 7.a 

A pályaválasztási kiállítás 
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Megérkeztek az új mezek és labdák! 
Az Intézményi Bozsik-program keretében megérkezett iskolánkba a 

Magyar labdarúgó 

Szövetségtől az 

50.000 Ft értékű 

csomag, amely 14 

db mezt és 10 db 

labdát tartalmazott. 

A programban részt 

vevő gyerekek nagy örömmel bújtak bele az új mez-

be és próbálták ki a labdákat! A következő tanévben 

már ezekben a mezekben fogunk a mérkőzéseken 

részt venni. Nagy Tamás testnevelő, 

az Intézményi Bozsik–program helyi vezetője 

Atlétikai verseny 
Egy áprilisi napon Zsuzsa nénivel elindultunk a Dózsa 

pályára. Hat fős csapatot alkottunk. Több versenyszám-

ban is indultunk. Az első szám futás volt, amiben száz 

métert kellett teljesíteni. Jól szerepeltünk benne, csak 

nagy atlétikai versenyzőkkel futottunk. A következő ver-

senyszám a súlylökés volt. A legnagyobb lökés 7.25 mé-

ter volt. Jól szerepeltünk benne. A következő ugrás volt. 

Három darab ugrást kellett teljesíteni. A dobásban na-

gyon jól szerepeltünk. Következett a 800 méter futás, de, 

hogy elérjük a buszt, a lányokkal kellett lefutni. Lezajló-

dott a verseny és mentünk haza. Összesítésben nem a 

legjobb helyen végeztünk, de a lényeg a részvétel volt.

 Csala Kristóf 7.a 

Kóródi Dávid a labdarúgó torna legjobb 

játékosa! 
Iskolánk 2. korcsoportos focicsapata a Szabadhegyi Magyar – Né-

met Általános Iskola és Középiskola által szervezett műfüves lab-

darúgópálya avató tornáján vett részt május 15-én. 

A megnyitó ünnepélyen Nyilasi Tibor is részt vett a Magyar Lab-

darúgó Szövetség nagyköveteként. 

A 6 csapatos tornán a csoportmérkőzések után a helyosztón a  4. 

helyet szereztük meg egy nagyon izgalmas büntetőpárbajt követő-

en.  

A csapat tagjai: Ambrus Krisztofer, Ferenczi Olivér, Kóródi Dá-

vid, Kovács Patrik, Müller Bálint, Nagy Zoltán, Reizer Bence, Si-

pőcz Merse, Süveges Attila. 

 A torna legjobb játékosának Kóródi Dávidot választották meg az 

edzők! 

Nagy Tamás testnevelő, a csapat edzője 

Atlétika 

Az atlétika verseny egy áprilisi napon 

kezdődött. Zsuzsa nénivel indultunk a 

buszmegállóhoz, ahol felszálltunk a busz-

ra és elindultunk. Megérkeztünk a Dózsa 

pályára, ahol egy kis bemelegítés után 

elkezdtük futni a 100 métert. Utána a 

súlylökés következett, ahol 7 métert lök-

tem. Rögtön, amint véget ért a súlylökés 

mehettünk ugrani. 4,22 m-t ugrottam. 

Ezután volt egy kis pihenő, ami alatt it-

tunk, ettünk, aztán mehettünk dobni, ahol 

55 métert dobtam. Egy órás pihenő után a 

lányokkal futottunk, hogy elérjük a buszt. 

Gaál Adrián 7.a 
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Reggel nagyon izgatottan keltem. Elkészü-

lődtem, majd fölültem a 22-es buszra. 

Be kellett menni a városba, a vasútállo-

másra. Ott csoportokra bontottak minket. 

Jó helyre kerültem, mert éppen abba a csa-

patba, ahova a barátaimat osztották. Föl-

szálltunk a vonatra. Kerestünk egy jó he-

lyet, ahova mindegyikünk elfér. Sikerült. 

Egy jó negyed óra után előkerültek a tízó-

raik és az egyéb édességek. Mind a heten 

megkínáltuk egymást. Pihentünk egy ki-

csit, majd elkezdtünk viccelődni. Az utazás 

nagyon jó volt. 

Miután leszálltunk a vonatról, elindultak a 

csapatok a múzeumokba. Mi a Néprajzi 

Múzeumba mentünk. Fölszálltunk a metró-

ra majd egy villamosra. 

A múzeum nagyon szuper volt, főleg azért, 

mert a népzenéről volt szó. A zenét min-

denki szereti, úgyhogy élveztük. Az épület 

gyönyörű. 

Egy kis művelődés után körülsétáltuk a 

Parlamentet. Ez egy kicsit unalmas volt. 

Újra villamosra szálltunk meg metróra. 

Bementünk az Aréna plázába. Mindenki 

élvezte a maga módján. 

Végezetül elindultunk az operába, ahol 

nagy nyüzsi volt. A Szöktetés a 

szerájbólt néztük, nagyon jó darab volt 

és vicces, igaz én kicsit a sötéttől elál-

mosodtam. Nagyon sokat nevettünk, mert 

volt előttünk egy fiú, Árpika, akinek na-

gyon csajos hangja volt. Kicsit ciki…  

Az előadás után a kilenc órai vonattal 

indultunk haza. Körülbelül 23:20 hazaér-

tünk. Volt  egy kis gubanc a vonaton, 

mert már ültek azokon a helyeken, ahova 

a mi jegyünk szólt. Ám minden jó, ha jó a 

vége Rom Zsófia 6.b, 

Borbély-Burus Natália 7.a 

Mi az operaelőadás előtt a Kereskedel-

mi és Vendéglátó ipari Múzeumban vol-

tunk. Sokat játszottunk. Mi lányok a 

szobros játékban Nemecsek halálát mu-

tattuk be, a fiúk a kicsengetést vá-

lasztották. Utána egy papírt kaptunk, 

amin a Pál utcai fiúk által vásárolt 

tárgyak szerepeltek. Elindultunk a mú-

zeumba, és ezeket a tárgyakat megve-

hettük. 

Nagyon jól éreztük magunkat: 

Bogár Lili, Burkali Liliána, Papp Fan-

ni, 

Ferenczi Kevin 6.b 

Operakaland 

Reggel 10 óra körül indultunk el vonattal 
Pestre az Operába, de még mielőtt beül-
tünk volna az előadásra, elmentünk az 
Országos Idegennyelvű Könyvtárba. 
A könyvtárba jutás sem volt egyszerű, nem 
is egyszer eltévedtünk. Először az ELTE-re 
mentünk, ott kértünk útbaigazítást. Ott 
azt mondták, menjünk a Nemzeti Múze-
umba. El is mentünk, de akkor se voltunk 
jó helyen, mivel nem oda kellett volna 
menni. Utána felszálltunk az egyik villa-
mosra. Bementünk még egy múzeumba, 
ahol megint útbaigazítást kértünk és cso-
dák csodájára megtaláltuk a könyvtárat. 
Az Idegennyelvű Múzeumban nagyon sok 
zene és könyv volt, a könyvekből több 
mint 50.000 más-más nyelveken. Az el-
tévedésünk miatt csak fél órát voltunk ott, 
így nem volt sok időnk zenét hallgatni, 
megnézni a sok könyvet, de szerintem 
nagyon érdekes volt a könyvtár. 

Ikker Ivett 7.b 

Az Éneklő Ifjúság országos minősítő 

hangversenyen iskolánk énekkara 

ARANY minősítést kapott. 

Karvezető: Macherné Bedőcs Rita. 

A hangversenyen 

zongorán Márton Ramóna, 

fuvolán Amdegha Liliána kísérte a kórust. 



 

7 

CSENGETÉS 

Papírgyűjtés 
2015.05.05-én szervezték a papírgyűjtést, ami már 

az elején nagyon szoros volt. Az iskola tanulói már 

korán reggel nagy mennyiségű papírt hoztak osztá-

lyuk javára.  

Mikor a nap végén összegyűltek a papírok, elkezdő-

dött a mérlegelés, majd három órakor bezárult a 

konténer. Másnap pedig Levente bácsi kihirdette a 

helyezetteket. A dobogós helyezettek süteményt 

kaptak. 

A versenyt a 6.c osztály nyerte, a 7.b osztály lett a 

második, a 7.a pedig a harmadik. 

A papírgyűjtésnek vége lett, mindenki elégedetten 

vagy szomorúan ment haza, de az se búsuljon, aki 

nem lett dobogós majd jövőre talán ott lehet. 

Horváth Máté, Karikás Máté 7. 

Dimitriu Alexandra: CINIKUS CINI 

Dimitriu Katerina: MISKA BÁ’ 



 

8 

CSENGETÉS 

„Napsugár a levegőben, 

Tündököl a rét, 

Kincseit az ifjú tavasz 

Bőven önti szét.” 

/Weöres Sándor/ 

 

Igaz, hogy az idei tél nem volt túl hideg, de mégis alig várjuk már, hogy tavasztündér varázspálcájá-

val suhintson, és minden virágba, és zöldbe boruljon. Ilyenkor igyekszünk minél több időt a szabad-

ban tölteni. Nemcsak az oviudvaron figyeljük a természet vál-

tozásait, hanem messzebbre is elmerészkedünk kirándulni.  

Már régi hagyomány, hogy a Föld napja alkalmából mi is csat-

lakozunk a Bakonyban rendezett programokhoz, ahol nemcsak 

kirándulni lehet jót, hanem sor kerül faültetésre, és érdekes 

szórakoztató műsorokra is. Sajnos az időjárás idén nem túlzot-

tan kedvezett. Annál jobb idő volt a Madárgyűrűzés esemé-

nyén. Hagyományosan minden évben a gyirmóti tagóvodánk 

rendezi meg ezt nagyszabású programot. Ide nemcsak óvodá-

sok, hanem sok-sok iskolás is jöhet. Idén olyan szerencsénk 

volt, hogy a szinte láthatatlan vékony hálóba több kismadár is 

belerepült. Nagyon óvatosan szabadították ki őket, és egy kis 

vászon zsákocskába tették a madarászok. Aztán a lábukra a megfelelő méretű gyűrűt pattintották, 

hogy nyomon lehessen követni útjukat. „Műsoron” kívül megcsodáltuk Gyirmót nevezetes madarait, 

a gólyákat, akik boldogan kelepeltek fészkükben. A nagycsoportosok elméletben is számot adhattak 

tudásukról, a Környezetvédelmi vetélkedő keretében, amit az óvó nénik rendeztek és sok minden 

szóba került a természetvédelemmel kapcsolatban. 

Voltak olyan csoportok, akik megmászták a baráti dombokat, 

mások pedig a péri repülőtéren figyelték a repülőgépek fel-, és 

leszállását. 

A mi óvodánk mindig nagy hangsúlyt fektetett a sportos élet-

módra. Több alkalom is adódott, hogy bemutatkozhassunk. A 

Magvassy Sportcsarnokban megrendezett oviolimpián nagyon 

jól szerepeltek a gyerekek, nem hiába edzettek előtte olyan so-

kat. A Petőfi-futáson minden iskolába készülő nagycsoportos 

kipróbálhatta, mennyire gyorsan tud futni. Az ovifoci csapata is 

több mérkőzésen mérhette össze erejét más csapatokkal. A 

ménfőcsanaki focipályán rendezett Sportnapon az ovifitneszesek csoportja mutathatja meg tudását. 

Az ovitornások érdekes programban vehettek részt. Új sporteszközön, a 3-D sportlétrán mutattak be 

mozgásfejlesztő gyakorlatokat, amiből oktatófilm is készült. 

A MINIKRESZ „Pindur KI MIT TUD” vetélkedőn szükségük 

volt a gyerekeknek az ügyességre, gyorsaságra, és tudásra is, 

hogy teljesíteni tudják a feladatokat. A csanaki ovis csapat 

olyan jól teljesített, hogy a megyei döntőn I. helyezést ért el, 

és így részt vehetnek az országos vetélkedőn is. Szurkolunk 

azért, hogy ott is ilyen ügyesek legyenek. 

Persze nemcsak a sportfeladatok állnak ilyen közel hozzánk, 

Szeretünk énekelni, táncolni és verset mondani is. Ezekre is 

mindig nyílik lehetőség. A kastélyban a Harmónia zeneiskola 

jó hangulatú koncertjén ismerkedhettünk meg közelebbről a 

rézfúvós hangszerekkel, és dalolhattunk együtt a zenekarral 

tavaszváró verseket, mondókákat mondtunk a színpadon, így köszöntöttük a jó időt. A legügyeseb-

bek pedig a Gyermekek Háza által rendezett „Csiga-biga palota” nevű rendezvényen szavalták el ver-

seiket. 
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Danone program 
A Danone cég „Tegyünk együtt a gyermekekért” egészséges 

életmódra ösztönző programjában vettek részt iskolánk ötödik 

osztályos tanulói. A program célja, hogy a 11-12 éves gyerme-

kek játékos módon sajátíthassák el az egészséges életmód 

alapelveit, a kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozással, rendsze-

res testmozgással kapcsolatos általános ismereteket. A pedagó-

gusok egy szakmai tréningen kaptak ajánlásokat. Az 5. B és 5. 

C osztályok egy-egy játékos ismeretterjesztő osztályfőnöki 

órán interaktív formában jutottak lényeges információkhoz, 

valamint neveztek az „Ezt jól kifőztétek” elnevezésű gasztronómiai pályázatra. A gyerekek számára 

feladat volt, hogy a szülőkkel és tanáraikkal közösen készítsenek el egy három fogásból álló menü-

sort, Az erről készült három perces videót kellett felölteni a program honlapjára.  Március 27-én isko-

lánk valamennyi osztálya megtekinthette  a Danone-Egészségsátrat. A programban való részvételért 

mindkét osztály emléklapot kapott. 5.a és b 

A nagycsoportosok már nagyon-nagy izgalommal várják az iskolát. Tartanak a rájuk váró ismeretlen 

élettől. Ebből kaptak egy kis ízelítőt, amikor a tanító nénik meghívták őket az iskolába. Kipróbálták a 

padokat, megcsodálták az osztálytermeket, táblákat, és játékos feladatokat is megoldhattak. Mindenki 

élményekkel feltöltve érkezett vissza az óvodába. 

Hamarosan véget ér a tanév az óvodában is. Igaz, hogy itt nincs hosszú vakáció, de azért sok kisgye-

rek megy nyaralni a szüleivel, meglátogatja a nagyszülőket. Nyáron az oviban is csak játszani fo-

gunk, és annyi időt töltünk a szabadban, amennyit csak lehet. Ehhez jó előkészület lesz a vidám, játé-

kos évzáró ünnep, amit a kastélyban tartunk. 

„Mit kívánjak a nyárra? 

Homokvárhoz kupacot 

Horgászoknak kukacot 

Hegymászóknak nagy hegyet 

Hűs fagyihoz friss jeget 

Folyópartra fát nagyot 

Vakációt száz napot.” 

Járfásné Tibold Ilona 

óvodapedagógus 
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„Túl az Óperenciás-

tengeren” (megyei) 

3. Földvári Dávid 6.b 

3. Fáczán Zsófia 7.a 

Szépkiejtési verseny (városi) 

3. Farkas Boglárka 8.b 

Valentin-napi versmondó 

különdíj Schneider Claudia 5.a 

különdíj Fáczán Zsófia 7.a 

Anyanyelvi verseny 

1.Póczik Dávid 8.a 

Arany János balladamondó 

verseny 

2. Fáczán Zsófia 7.a 

„Nyelvötlő ugróiskola” 

2. Póczik Dávid, Nagy Bence, 

Szalay Anna, Pintér Martin 8.a 

Kormos István versmondó 

verseny (megyei) 

1.Léb Eszter 8.b 

Váci Mihály versmondó ver-

seny (városi) 

2. Fáczán Zsófia 7.a 

3. Stanka Renáta 7.a 

Czuczor Gergely Nyelvmű-

velő verseny (megyei) 

5. Póczik Dávid 8.a 

Dr. Timaffy László Megyei 

Néprajzverseny 

6. Rom Zsófia 6.b, Kiss Virág, 

Pápai Laura 6.c 

Felkészítő tanárok: 

Süveges Jusztínia, 

Bauer Ildikó, Bősze Levente 

Bolyai János Matematika 

Csapatverseny (megyei) 

6. Póczik Dávid, Pintér 

Martin 8.a, Oross Balázs, 

Horváth Dániel 8.b 

9. Füredi Babett, Dimitriu 

Katerina, Heffner Kamilla, 

Soóky Dominika 7.b 

Marót Rezső matematika 

verseny (megyei) 

8. Németh Ármin 5.c 

Kunszigeti Rejtvényfejtő 

verseny 

4. Németh Ármin 5.c 

11. Korsós Dominik 7.b 

Alapműveleti Matematika 

verseny (körzeti) 

6. Korsós Dominik 7.b 

9. Nagy Marcell 7.a 

Felkészítő tanárok: Jakab 

Lászlóné, Takács Andrásné 

Számítástechnikai Logo 

Tanulmányi Verseny 

(megyei) 

4. Nikodém Pál 4.b 

5. Princzes Barnabás 6.c 

7. Németh Ármin 5. 

5. Oross Balázs 8.b 

8. Horváth Dániel 8.b 

Számítástechnikai Logo 

Tanulmányi Verseny 

(országos) 

4. Princzes Barna-

bás 6.c 
40. Németh Ármin 5. 

40. Oross Balázs 8.b 

Móricz Zsigmond Számí-

tógépes Grafikai verseny 

(városi) 

1.Farkas Dorka 4.c 

Felkészítő tanárok:  

Takács Andrásné, 

Macherné Bedőcs Rita 

Cziráki Lajos Megyei Rajzverseny 

1.Dimitriu Alexandra 5.b 

1.Ács Bíborka 5.b 

2. Vinkler Viktória 8.a 

különdíj Fehér Júlia Csillag 5.b 

Felkészítő tanár: Lappints Csaba 

„Ki a mester két keré-

ken?” (területi) verseny 

1.helyezett csapat: Tóth Bettina 6.c, 

Bogár Lili, Burkali Liliána, Rom 

Zsófia, Illés Balázs, Ferenczi Kevin, 

Gyurasits Levente, Boros Ádám 6.b 

Felkészítő tanár: Selmeci Lajos 

„Kerékpáros Ifjúsági Ku-

pa” (városi) 

2. Tóth Bettina 6.c 

3. Ferenczi Kevin 6.b 

2. Illés Balázs 6.b 

1.Szalay Anna 8.b 

1.Oross Balázs 8.b 

2. Pintér Balázs 8.a 

„Kerékpáros Ifjúsági Ku-

pa” (megyei) 

1.Szalay Anna 8.b 

2. Illés Balázs 6.b 

3. Tóth Bettina 6.c 

4. Oross Balázs 8.b 

5. Ferenczi Kevin 6.b 

7. Pintér Martin 8.a 

Teleki Pál megyei földrajz verseny 

6. Nagy Bence 8.a 

7. Horváth Dániel 8.b 

Felkészítő tanár: Lappints Csaba 

Történelem verseny (városi) 

1.Szukop János 5.a 

4. Lukács Dóra 5.b 

5. Farkas Gergely 5.c 

Felkészítő: Süveges 

Jusztínia 

Karatés sikerek 
A Free Fighter Sportegyesü-
let csanaki karatésai május 
10-én részt vettek a II. Free 
Fighter Házibajnokságon, 
mely a Magvassy Mihály 
Sportcsarnokban került meg-

rendezésre. A rendezvényre egy különleges vendég is kilátoga-
tott, Hugoo, a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál kabala-
figurája. Küzdeni akarás, kitartás, harci szellem jellemezte 
karatékáinkat, akik egytől egyig hősiesen küzdöttek. Karatésaink 
szép eredményeket értek el, oklevéllel, éremmel, kupával, illetve 
a legtechnikásabb és legharciasabb versenyzők különdíjakkal 
térhettek haza. 

Sensei Laczkovits Richárd edző Free Fighter SE 
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Arrabona évszázadai (városi) 

Az első helyezett csapat tagjai: 

Rom Zsófia 6.b, Kiss Virág, Pápai Laura, 

Sélley Regina 6.c 

Felkészítő tanár: Bősze Levente, Bauer Ildikó 

Kerékpáros Ifjúsági Kupa 
A KIK döntőjét idén Gyulán rendezték meg május 19-20-21-én. A verseny 3 fordulóból állt. Volt a 

városi verseny, amelyről a megyei versenyre lehetett jutni, és volt az országos döntő, melyre a megye 

legjobb lány és fiú versenyzője jutott be. A kupa helyszínére rendőrségi kocsival érkeztünk. A szál-

lás, mely a gyulai Erkel Hotelben volt, igen színvonalas hely. Az érkezést követő regisztráció után a 

szobák elfoglalása következett. Minden szoba két ágyas, és két megye azonos nemű versenyzője la-

kott ott két éjszakán keresztül. Kedden, vagyis az első napon a Bréda kastélyt néztük meg, amelyet 

nem is olyan régen újítottak fel. A tárlatvezetés után egy roppant színvonalas, három dimenziós vetí-

tést láthattunk. A film alatt Gyula gasztronómiai különlegességeit kóstolhattuk meg. A kirándulás 

után hamar ágyba parancsoltak bennünket, hiszen szerdán volt a verseny. Reggel már nagy volt az 

izgalom, mert reggeli után kezdődött az elméleti verseny. Amikor túl voltunk az írásbelin, a gyakor-

lati megmérettetések következtek, amelyek szabályossági és ügyességi számokból álltak. A verseny-

számok után ebédeltünk, majd a Kézműves cukrászdában finom desszertet kaptunk. Délután fürdési 

lehetőség volt a Várfürdőben és az Aqua Palotában. Este vacsora után játékos vetélkedőn vettünk 

részt tanárainkkal és egy Zala megyei társainkkal alkotva egy csapatot. A csütörtöki eredményhirde-

tés után indultunk haza. 11. helyezést értem el és úgy 

érzem, hogy itt már nincs is jelentősége, örülök, hogy 

eljutottam idáig. Nagyon jól éreztem magam! Köszö-

nöm tanáromnak, Lajos bácsinak a felkészítést, a sok 

munkáját! Szalay Anna 8.a 

Magyar Népmese Hete – Benedek Elek 

mesemondóverseny 

különdíj Szabó Csenge 4.a  Varga Mária 

2. Visy Laura 4.b  Vorigin Lászlóné 

2. Peszleg Barnabás 2.b Nagyné V Judit 

3. Tüske Petra 1.a  Varga Zoltánné 

különdíj Orbán Regina 3.c  Mészáros Márta 

„A négy vándor” Megyei rajzpályázat 

a Móra Ferenc Általános Iskolában 

Díjazott: Különleges technika kategóriában 

Biczi Bianka 1. b  Pusztai Róbertné 

Holenda Barnabás Matematika Verseny 

7. Horváth Vencel 3.b 

dr.Kustosné Wulcz Gabriella 

Diákolimpia - Játékos sportverseny 

Városi forduló  -  2. hely 

Megyei forduló  -  5. hely 

Petőfi alsós csapata (18 fő ) Vorigin Lászlóné, 

Tormáné Bedő Zsuzsanna 

Cziráki Lajos Megyei Rajzverseny 

2. Tóth Hanna Pappné Herold Rozália 

3. Pánczél Napsugár Pusztai Róbertné 

Holenda Barnabás 

matematika-logika verseny 

7. Horváth Vencel 

Dr. Kustosné Wulcz Gabriella 

PQRS—a nyerő négyes 
2015 januárjában elindultunk csapatunkkal az 

Arrabona évszázadai elnevezésű vetélkedőn. 

A verseny három fordulós volt. Az összegyűj-

tött pontok alapján bejutottunk a döntőbe, 

ahol a tíz legjobb csapat mérte össze tudását. 

A fináléban előadtunk egy kétperces jelenetet 

Balázs Lívia néprajzkutató gyűjtéséből, majd 

tudásunkat egy TOTÓ-val tették próbára. 

Ezenkívül Activity, képfelismerés, és külön-

böző feladatlapok vártak megoldásra. Legna-

gyobb örömünkre mi bizonyultunk a legügye-

sebbnek. Jutalmunk egy budapesti kirándulás 

lett. A fővárosban ellátogatunk többek között 

az állatkertbe, a Holnemvolt Parkba, és a Fő-

városi Nagycirkusz előadását is megnézhet-

jük. Kiss Virág 6.c 
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CSALÁDI NAP 

2015. 

UGRÁLÓVÁR 

KARATE BEMUTATÓ 

VATTACUKOR 

TESTFESTÉS 

TOMBOLA 

MODELLBEMUTATÓ 

KÉSZÜL A SOK 

FINOMSÁG 

Éless Ágnes 1.c 

Farkas Dominik 1.c 

Orbán Blanka 1.c Reizer Darinka 1.c 
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ZENESAROK 

LOVAGLÁS 

2015. június 9-én, kedden 13 órakor 

szeretettel várunk a Csengetés klub 

é v a d z á r ó  b u l j á r a 

A Kisdobos utcai iskola 15-ös termébe. 

Megjelenésedre feltétlenül számítunk. 

Szauer Dominik 1.c 

Ács Bíborka 5.b 

Antalics Laura 7.a 

Bogár Lili 6.b 

Borbély Borus Natália 7.b 

Burkali Lliána  6.b 

Buruzs Barnabás 7.b 

Csala Kristóf  7.b 

Dimitriu Alexandra 4.b 

Dimitriu Katerina 7.b 

Farkas Boglárka 8.b 

Ferenczi Kevin 6.b 

Formaggini Bence 7.b 

Gaál Adrián 7.b 

Heffner Hunor 5.c 

Hercsel Dávid 7.b 

Horváth Bence 7.b 

Horváth Dániel 8.b 

Horváth Gergő 6.a 

Ikker Ivett 7.b 

Károlyi Kristóf 4.a 

Kiss Bendegúz 7.b 

Kiss Gergő 8.a 

Koller Balázs 8.b 

Korsós Dominik 7.b 

Kosztyán Emese 5. b 

Léb Eszter 8.a 

Mayer Fanni 7.b 

Mitring Marianna Szilvia 7.b 

Nagy Bence 8.a 

Oross Balázs 8.b 

Pados Adrián 8.b 

Papp Fanni 6.b 

Pintér Martin 8.a 

Póczik Dávid 8.a 

Princzes Barnabás 5.c 

Rom Zsófia 6.b 

Schatz Laura 4.a 

Szalai Kristóf 6.a 

Szalay Anna 8.a 

Szalóki Péter Krisztián 3.a 

Szukop János 5.a 

Tar Krisztián 8.b 

Bősze Levente 

Bolláné Takács Enikő 

Dr. Kustosné Wulcz Gabriella 

Horváth Gábor 

Horváth Gábor 

Jakab Lászlóné 

Járfásné Tibold Ilona 

Kovácsné Gerencsér Magdolna 

Nagy Tamás, testnevelő 

Pappné Herold Rozália 

Percze Sándor 

Pőheim Judit 

Reizerné Invics Zsuzsanna 

Stoller László 

Sulyok Erika Horváth Gábor 

Süveges Jusztínia 

Tormáné Bedő Zsuzsanna 

Varga Mária 

Varga Zoltánné 

Vincze Csaba 

Ezúton is köszönetet mondunk minden Szülőnek, közreműködőnek a támogatásért. 
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1.                            

2.                          

3.                          

4.                               

5.                                  

6.                           

7.                           

                     

1. Itt található a Szent Péter Bazilika és a pápa.    

2. Európa legnagyobb szigetországa.       

3. A világ legnépesebb országa és sárgabőrűek lakják. 

4. Sok itt a Lemúr.              

5. Itt van a Louvre.              

6. Sok itt a gejzír.               

7. Híres a chili paprikája és az Újvilágban található. 

Kérjük a megoldást 2015. 

június 18-ig eljuttatni a 

ta05@freemail.hu email 

címre elektronikus levélben 

vagy lezárt borítékban  

Farkas Boglárka (8.b) ta-

nulónak. A megoldás mellé 

feltétlenül írjátok oda a ne-

veteket és osztályotokat 
is. 

Az előző számban megje-

lent totó megfejtése:  
1 1 x 2 2 2 1 2 2 x x 1 x 1 1 

Nyertesek:  

Kajtár Márton 3.a és Husz 

Petra 5.c  

Akikre büszkék vagyunk 

Kertészeink: 

Koller Balázs, Tar Krisztián, 

Pados Adrián, Oross Balázs 

Akik sok szép versenyeredménnyel öregbítették iskolánk hírnevét: 

Pócik Dávid, Pintér Martin, Nagy Bence, Léb Eszter 8.a, 

Oross Balázs, Horváth Dániel 8.b /fotók: DigiÉvkönyv/ 

mailto:ta05@freemail.hu
http://korrektura.osd.hu/index.php?rootobjid=i0mk&timeid=014&currobjid=i0mk
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CSENGETÉS 

A Kihívás Napja iskolánkban 
A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. Ehhez 

a felhíváshoz a mi iskolánk is csatlakozott, ami május 20-án zajlott le. A 15 perces programon a mi 

diákjaink zenés gimnasztika, rolleres akadálypálya vagy egy biciklitúra közül választhattak. Minden-

ki nagyon jól érezte magát, reméljük a további aktív sportoláshoz is kedvet kaptak a résztvevők! 

Nagy Tamás testnevelő, a program helyi koordinátora 

A Váci Mihály Általános iskola által szervezett 

Kölyökatlétika verseny idei győztese iskolánk 

csapata lett. A csapat tagjai: 

Sári Anna, Tarr Kamilla, Wéber Zsombor, Baksa 

Dániel, Farkas Péter 

Felkészítőjük: Tormáné Bedő Zsuzsanna tanárnő 
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CSENGETÉS 

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. 

Ballagók oldala „...S én, vén diák, szívem fölemelem  

S így üdvözlöm a mindig újakat:  

Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. 

Bár zord a harc, megéri a világ,  

Ha az ember az marad, ami volt:  

Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.” 
Ady Endre 

8.a 

Osztályfőnök: Jakab Lászlóné 

Bugovics Bálint 

Gerendás Levente Zoltán 

Horváth Réka Lívia 

Kiss Gergő 

Lakatos Roxána Daniella 

Léb Eszter Judit 

Mezei Zsófia 

Nagy Bence 

Neilinger Bence Tamás 

Németh Loránd   

Pintér Martin 

Póczik Dávid 

Román Gréta 

Román Zsanett 

Szalai Patrícia Réka 

Szalay Anna 

Talpas Máté Dániel 

Varga Bálint 

Vinkler Viktória 

8.b 

Osztályfőnök: Perediné Pónya Judit 

Farkas Boglárka 

Farkas Felicián 

Forgó Angelika Vanda 

Horváth Dániel 

Ikker Péter András 

Kelemen Bálint 

Koller Balázs 

Kovács Lilla 

Nagy Viktória 

Németh Zsuzsanna 

Oross Balázs 

Pados Adrián 

Sári István József 

Szeredi Vivien 

Tar Boglárka 

Tar Krisztián 

Tóth Mónika 

Varga Bence 


