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Négy első osztályunk van; 

Búcsú a nyártól; 

Magyar Népmese Hete; 

Óvodai hírek; 

Határtalanul pályázat; 

Nálunk 

mindig történik valami; 

A Fény éve; „Itt van az ősz, itt van újra” Peszleg Barnabás 3b 

Kedves Olvasó! 
Szeretettel köszöntök valamennyi Petőfis diákot, szülőt, pedagógus 
kollégát. Az idei tanévben is sok újdonság vár ránk a hagyományos 
programok mellett. A Petőfi-hét ismét megrendezésre kerül, amelyet 
idén regionális szinten valósítunk meg, így sok vendégre számíthatunk. 
Újdonság a Fény Éve projekthét, amelyre hamarosan sor kerül novem-
ber második hetében. Az iskola honlapján tájékozódhat minden érdek-
lődő a programokról és az előzetes feladatokról. Minden bizonnyal a 
tanév egyik legizgalmasabb programja lesz a Határtalanul nyertes pá-
lyázaton belül megvalósuló négynapos kirándulás Felvidéken. Erre ta-
vasszal a Petőfi-hét után kerül sor. Ezek a programok is a tanulást 
szolgálják, amelyek színesítik a tanévet.  
Jó munkát, sikeres tanulást és gazdag élményeket kívánok! 

Szilbekné Cseh Györgyi  
intézmény vezető 
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Bulgáriában jártam 
Nyáron a családommal Bulgáriába utaztunk nyaralni. Egy 
nyári napon korán reggel indultunk otthonról a Pozsonyi 
repülőtérre, ahol a fél kilences járattal közvetlenül Bulgáriá-
ba azon belül Burgasz városába repültünk. A repülőutat na-
gyon élveztem, rengeteget fotóztam, hiszen ritkán látja az 
ember fölülről a városokat.  Tizenegy óra tájban érkeztünk 
meg Burgaszba, ahol egy busszal utaztunk tovább Neszebar-
ba, ahol a szállodánk volt. Egy óra utazás után megérkeztünk 
a szállodánkhoz. Fáradtak voltunk, ezért aznap már nem csi-
náltunk semmi említésre méltót. Másnap reggel egy gyors 
reggeli után lementünk a partra fürödni, ahol nagy meglepe-
tésünkre rengeteg ember volt. Sokat fürödtünk, labdáztunk. 
Délben finom ebédet fogyasztottunk el a strandon. Este még 
egyet sétáltunk a parton. Másnap elmentünk hajózni, vala-
mint a történelmi városrészbe, ahol körbejártuk az egészet. 
Este egy nagyon finom vacsorát fogyasztottunk el a hajón, 
ahol egy különleges bulgáriai specialitást kós-
toltunk meg. Másnap reggeli után lementünk 
fürdeni egyet a partra, majd a délutáni órákban 
visszamentünk a történelmi városrészbe szu-
venírért a rokonoknak, barátoknak. A többi 
napon rengeteg érdekes dolgot csináltunk, pél-
dául jet ski-ztünk, ami nekem az egyik legemlé-
kezetesebb pillanat volt a nyaralásban. Sajnos 
egyszer mindennek vége szakad, így volt ez 
most is. Majdnem egy hétig voltunk Bulgáriában, és szerintem ez volt az 
egyik legemlékezetesebb nyaralás, amit eddig átéltem. Horváth Bence 8.b 

Unger Barnabás 3.a 

Dimitriu Katerina 8.b 
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Nyári szünetem 
Az idei nyár az elején nem volt túl izgalmas. Sokat segítettem anyának a virágboltban, sokszor mentünk 
esküvőre díszíteni. Ezek közül a legjobban a Ravazdi Rendezvénysátor volt a kedvencem. Nagyon szép 
volt kint a környezet és belülről is hatalmas volt. Ezen kívül pedig nagyon tetszettek a színei. A páva szí-
neivel és tollakkal lett tökéletes az összhatás. Nem sokkal később pedig táborozni indultam Győrújbarátra 
a rendőrségi táborba. Nagyon jó volt, jól éreztem magam és sok új emberrel ismerkedtem meg, akikkel 
jóban lettünk. Csütörtöki nap elindultunk Tényőre biciklitúrára, ami nagyon jól sikerült, de persze fárasztó 
is volt. Utolsó nap kihirdették, hogy melyik iskola viheti haza a Vándorserleget. Nagy meglepetésemre 
sikerült megnyernünk, és ennek nagyon örültem. A tábor után nem sokkal később elutaztunk Horvátor-
szágba. Nagyon jó nyaralás volt, sok helyre elmentünk, láttuk Trogir városát, ami nagyon más volt, mint 
ahol eddig voltunk. A szállásunk Nin mellet egy kis városban volt. Sokat strandoltunk és sokat voltunk 
kirándulni. Mikor elindultunk hazafelé, nagy vihar volt még Horvátországban, de mire Magyarországra 
értünk, már nem volt semmi. Horvátország után megint segítettem anyáéknak, de augusztus utolsó heté-
ben még elmentünk egy pár napra Balatonra, ami főleg anyának volt jó mivel sokat tudott pihenni. Au-
gusztus 29-én Lilivel Pestre mentünk, és megnéztük a Violetta Live koncertet, ami egy nagy élmény volt. 2 
órán keresztül élőben táncoltak, énekeltek. Nagyon jó helyen ültünk, a fénytechnikák nagyon látványosak 
voltak. A koncert után pedig következett az évnyitó. 

Burkali Liliána 7.b 

Nyári szüneti élmények 
A nyáron eleje nem volt olyan érdekes, de 2 hét elteltével indultunk Olaszországba. Olaszországban 

nagyon szép volt minden, Castiglioncheloban szálltunk meg, ahol az apartman nagyon kényelmes 
volt. Pont előttünk állt egy medence, ami nagyon jó volt, ám a tenger se volt messze. Kár, hogy tele 

volt  hatalmas gödrökkel és tengeri sünnel. Apukám bele is lépett egybe. Castiglioncheloban 7 napot 
töltöttünk, és persze nagyon sokat kirándultunk: Dávid szobor, Ufici és persze a szomszédos városok-

ban is sok szépet láttunk. A maradék három napot a Garga tónál töltöttük, ahol elmentünk a híres 
Gardalandba, ami egy nagyon jó kalandpark, és másnap indultunk haza. Utána azonnal mentem 

KRESZ táborba, ami nagyon tetszett, főleg, hogy megnyertük a kupát a végén. Eltelt két hét, és men-

tem úszótáborba, és utána nem sokkal Violetta koncertre, ami nagy élményt jelentett, mert nagyon 
látványos volt és jól hangzott, ráadásul szerintem nagyon jó helyen ültem. Két nap elteltével kezdő-

dött a suli. 
Bogár Lili 7.b 

Kedves Rita néni! 
El szeretném mesélni mit csináltam 
nyáron. Először is voltam Németor-
szágban, Münchenben meg Nürn-
bergben. Nagyon jó volt. Amikor 
hazajöttünk, elmentünk a Balaton-
ra. 
Egy napot Balatonalmádiban, meg 
egy napot Csopakon. Nagyon jó 
volt a Balatonnál is. Voltam még 
nyáron Békéscsabán is, ahol meg-
néztünk sok mindent. Meglátogat-
tuk mind a két mamát, mert már 
régen láttuk őket. Szerintem na-
gyon jól telt el a nyaram, nem volt 
unalmas. 

Üdvözlettel: Lédig Zoltán  

Heffner Kamilla 8.b 

Formaggini Bence 8.b 
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Borgátai táborozás 
2015.07.01. és 2015.07.04. között Borgátán táborozott az 5. és a 8. 

évfolyam 52 tanulója és 5 kísérő tanára.(Jakab Lászlóné, Reizerné 

Invics Zsuzsanna, Tormáné Bedő Zsuzsanna, Süveges Jusztínia és 

Perediné Pónya Judit) A tábor a strand mellett helyezkedett el, így a 

mindennapi fürdőzés biztosítva volt a számunkra, jókat pancsoltunk. 

Kirándulni is voltunk Egyházashetyén. Berzsenyi Dániel szülőfalujá-

ban látogattuk meg a költő szülőházát, ahol személyes tárgyait is lát-

hattuk. A sok fürdőzés mellett barkácsolás és szellemi vetélkedő is 

gazdagította a programot. Az utolsó este pedig lézerharcban mérték 

össze a tanulók az erejüket és ügyességüket, ami nagy sikert aratott a 

gyerekek körében. Hazafelé a Sághegyet másztuk meg, illetve a cell-

dömölki Vulkán parkban tettünk látogatást, melynek érdekességei 

nagyon tetszettek a gyerekeknek .Gyorsan, de tartalmasan telt el ez a 

pár nap. 

Kertészeink sikere 
2015. szeptember 18-án az I. Országos Iskolakert hálózati Talál-

kozón az idén alapított országos szintű Elismerő oklevelet első-

ként vehette át Ménfőcsanaki Petőfi-iskola küldöttsége Budapes-

ten. 

Az oklevelek mellett a 

Rédei Kertmag Zrt. támo-

gatásából jelentős kerti 

eszközfejlesztést kaptunk a 

találkozó résztvevőinek 

vastapsa mellett. Román 

I s t v á n  á l l a mt i t k á r -

helyettes elismerő szavak-

kal gratulált a nagyszerű 

kertészkedő csapatnak. 

Koller Balázs, Pados 

Adrián és Tar Krisztián 

Attila tanulónak, vala-

mint Szilbekné Cseh 

Györgyi intézményve-

zetőnek és Bősze Le-

vente patronáló tanár-

nak. 

 

Várjuk a vállalkozó, kertészkedni vágyó diákokat, akik az el-

ballagó nyolcadikosoktól átveszik a stafétabotot. 

Aradi vértanúk 
A 4.c osztályos tanulók 

egy része október 6-án a 

város által rendezett ko-

szorúzási ünnepségen 

képviselte iskolánkat. Diákjaink 

kis zászlócskákat tűztek a koszo-

rúk mellé. Jó érzés volt a város 

többi iskolásával együtt megemlé-

kezni történelmi nagyjainkról. 
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Zenei világnap 2015. 
Október 1-jén ünnepeltük a Zene Világnapját. 1975 óta, azaz negyven éve - Yehudi Menuhin és 

az UNESCO zenei tanácsának  felhívására - az egész világon október 1-jén koncertekkel és ren-

dezvényekkel emlékeznek meg a zene világnapjáról. 

Kérdésként vetődik fel, van-e a zenének szüksége külön világnapra, hogy velünk legyen, hiszen a ze-

ne sokaknak mindennapi társa. Mindenkivel megesett, hogy nem tudott kiverni a fejéből egy dalla-

mot, vissza-visszatérve ugyanazt dúdolta magában a fürdőszobában, az utcán, kerékpározás vagy akár 

tanulás közben. A ritmus és a dallamok iránti igény egyidős az emberiség történelmével. A régészek 

már harmincezer évvel ezelőtti hangszereket is találtak, vagyis a zene az ember számára nem csak 

napjainkban vált fontossá. Sokak szerint a zenét csupán a szépsége, kellemes hangzása vagy ritmusa 

miatt kedveljük, de tudjuk, hogy a jó zenének gyógyító hatása is van. Az ókori sámánok már több 

ezer évvel ezelőtt is „zenével” gyógyítottak. A zene által keltett rezgéseket észleli az agyunk, a tes-

tünk, és ezek különféle érzéseket indítanak el bennünk, amelyek egyaránt gyógyítják a lelkünket és a 

testünket. A zene hol vidámmá, hol ábrándozóvá tesz, képes gondolataink világát kitágítani, színpom-

pássá tenni. A zene hatására az ember néha minden keresgélés nélkül is megtalálja a választ a kérdé-

seire. Egy dallammal a legtitokzatosabb és a legmeghittebb pillanatokat is elmondhatjuk, amit a lel-

künk érez és megálmodik. A zene olyan, mint egy megbízható barát. Mindig számíthatunk rá anélkül, 

hogy csalódást okozna: megnyugtatja a lelkünket, feloldja a félelmeinket, megvigasztal, jobb kedvre 

derít. Az emberiség történelme során rengeteg különféle zene született. A sokfajta zene hatására 

mindannyiunk zenei ízlése más és más, sőt néha már a különbségeket szinte összeegyeztethetetlennek 

érezzük. Ezért nem is mindig vesszük a fáradságot, hogy egy új, számunkra ismeretlen stílust felfe-

dezzünk. Pedig így sokat veszíthetünk, hiszen mások ízlésének elfogadása révén más és más zenei 

stílusokkal is megismerkedhetnénk. Ezért ma szeretnék rábeszélni mindenkit, hogy a Zene Világ-

napján hallgasson bele olyan zenékbe is, melyeket máskor igyekezett elkerülni. Az iskolai ének-

órákon, az Operakaland előadásain a komolyzene sokszínűségét próbálják felfedeztetni veletek a 

szakemberek. Ilyenkor örömmel láttam, hogy benneteket is meg tud lepni a klasszikus zene különle-

ges varázsa. Egyes kutatók szerint mindössze tizenöt zenével eltöltött másodperc képes megváltoztat-

ni az emberek arcán lévő érzelmeket. Vidám zene esetén boldogabbnak látszotok, szomorkás zenénél 

bánatosnak. Így van ez az iskolai műsorokban hallott énekkari műveknél is. Egy szép népdal, egy jól 

megszólaltatott kórusmű utáni taps mind azt jelzi, hogy a zenének hatalmas, érzelmekre ható ereje 

van. A Zenei Világnap kapcsán szeretnélek biztatni benneteket, hogy énekeljetek minél többet önálló-

an vagy az iskola énekkarában. Ha megtehetitek, időnként üljetek le egy hangszer mellé, mert a zene 

olyan világba képes elrepíteni bennünket, ami testnek és léleknek egyaránt gyönyörűség. Ne feledjé-

tek: a jó zene minden esetben harmóniát varázsol körénk!  

Kívánom, hogy ne csak a Zene Világnapján, hanem az év minden napján legyen arra lehetőségetek, 

hogy eljuthasson hozzátok a zene segítségével a mindennapok harmóniája. 

Dr. Vörös Ferencné Ildi néni 

CINIKUS CINI 
 

Dimitriu Alexandra 
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„Agymenők” 

Szeptember 25-én a Széchenyi István Egyetemen szervezett 

kiskönyvtárosok éjszakáján vettünk részt. Négy órára kellett 

menni a könyvtárba. A verseny kb. este nyolcig tartott. A ver-

seny témája a KRESZ 

volt. Öt állomáson 

KRESZ-tábla keresés, activity, térképes feladatok, szinonima 

keresés, számítógépes feladatok vártak ránk. Csapatunk 

„Agymenők” néven versenyzett. Ahhoz képest, hogy sokat vic-

celődtünk, jó eredményt értünk el. Emlékezetes marad szá-

munkra ez a délután. 

Az egyetlen és az utánozhatatlan „Agymenők” csapat tagjai: 

Bizsik Olivér, Heffner Hunor, Nagy Júlia, Bánhidai Nóra 6.c 

„Minyonok” 

A Széchenyi Egyetemi könyvtárban voltunk szeptember 25-

én, pénteken. Négy órától hét óráig tartott a vetélkedő. Sok 

állomás volt, ahol feladatokat kellett megoldanunk. Volt fej-

törő, activity, párosítás, Föld-utazás és KRESZ-táblákat kel-

lett felismerni. Elrejtettek járműves képeket könyvekben, és a 

csapatoknak öblítős flakonokból, kupakokból, szívószálakból 

kellett azokat megépíteni. Hét óra körül volt az eredményhir-

detés, és míg arra vártunk, pogácsával, vízzel vendégeltek 

meg bennünket. A játék és küzdés örömén túl ajándékokat is 

kaptunk, nagyon jól éreztük magunkat. 

Győry Alexandra, Horváth Jázmin, Kiss Eszter, 

Szakály Dzsenifer 6.c 

Vetélkedőn vettünk részt 

a Széchenyi István Egyetem könyvtárában 

Nagy örömmel tájékoztatunk minden petőfis 

diákot, szülőt, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul 

pályázati felhívásra benyújtott GÖMÖR 

SZÉPSÉGEI pályázatunk támogatásban ré-

szesül. Így 40 petőfis diák a hetedik évfo-

lyamról 2016. március 21-24-ig terjedő idő-

szakban négy napos határon túli kiránduláson 

vehet részt. 

Úti célunk: Felvidék 

Komarno – Duna meneti Múzeum 

Mikszátfalva 

Kékkő 

Rimaszombat Petőfi nyomában 

Besztercebánya 

Selmecbánya 

Körmöcbánya 

Losonc 

Nyitra 

Cél: A határon túli 

magyarság történelmi, kulturális örökségének 

megismerése. A nemzeti összetartozás érzésé-

nek kialakítása 

Egy magyar tanítási nyelvű iskolával való 

találkozás – kölcsönös bemutatkozás. 

A pályázat megvalósításával kapcsolatos ese-

ményekről a honlapon folyamatosan tájékoz-

tatót adunk. 

Szilbekné Cseh Györgyi 

intézményvezető 

Határtalanul 
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A Manóvár Óvodából 

Tagóvodánk a Győzelem utcában, az 

iskola melletti épületben működik. A 

folyamatosan megújuló és szépülő ré-

gebbi épületben igyekszünk a hozzánk 

járó kismanóknak a hétköznapjait 

olyanná varázsolni, hogy azt érezzék, 

egy csodálatos palota az ő második otthonuk. Így lett a nevünk 

MANÓVÁR, ahova 80 kisebb-nagyobb manócska jár nap, mint nap. Az óvodában családias, vidám 

légkörben várjuk a gyermekeket, ahol a három csoportszobában mindenkinek megvan a saját kis he-

lye és a sok-sok játék és szeretet, ami számukra a legfontosabb. A huncut MACIK, a sokszínű SZI-

VÁRVÁNYOSOK és a mocorgó LEPKÉK egy-egy kis összekovácsolódott közösséget alkotnak, de a 

három csoport együtt tud játszani, mozogni a vadregényes, jól felsze-

relt udvarunkon. Így mindenki ismer mindenkit, lehetőséget adva arra, 

hogy a gyermekek csoportjukon kívül is barátokat szerezzenek, és bi-

zalommal fordulhassanak minden itt dolgozó felnőtthöz, ha szükségük 

van rá. Örömünkre szolgál, hogy gyermekeinkkel „kis” óvodába tu-

dunk járni, de élvezzük a „nagy” óvoda minden előnyét, lehetőségét is.   

Mottónknak tekintjük: „Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy 

tonna teóriánál”! 

Ennek szellemében sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk, me-

lyek tapasztalati ismereteken alapulnak, és a kisgyermekek érdeklődé-

sére épülnek. Ezt tesszük a mindennapokban is és ezért szervezünk 

különleges alkalmakat, mint például egy állatkerti kirándulást kora 

ősszel.  

Kiemeljük a játékot, mint a kis-

gyermekkor legfontosabb és 

legfejlesztőbb tevékenységét, elemi, pszichikus szükségletét. A 

heti témáinkat is játékosan, játékba ágyazva „dolgozzuk” fel, 

igyekezve, hogy mindenki megtalálja a számára érdekes, és 

egyéni képességeinek megfelelő tevékenységeket, játékokat. 

Valljuk, hogy az önbizalom és a sikerélmény legalább olyan 

fejlesztő erő, mint a direkt sze-

mélyre ható fejlesztés. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a mozgásra, 

szabad levegőn való tartózkodás-

ra, „kincskereső”, felfedező séták-

ra, túrákra. 

Nyáron kihasználva a jó idő és az 

udvar adta lehetőséget, gazdag, 

vidám programokat szervezünk a 

gyerekeknek. 

Manóváras óvó nénik 
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Magyar Népmese Hete Ménfőcsanakon 10. alkalommal 
2015. szeptember 28 - október 2. 

 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Ménfőcsanaki Fiókkönyvtára és a Ménfő-

csanaki Művelődési Ház közös szervezésében került megrendezésre immár 10. alkalommal a Ma-

gyar Népmese Hete a Bezerédj-kastélyban. A Magyar Olvasástársaság 2005-ben hirdette meg, hogy 

Benedek Elek születésnapja legyen a Magyar Népmese Napja.  

Benedek Elek - a magyar gyermekirodalom, mint műfaj hazai megteremtője - 1859. szeptember 30-

án látta meg a napvilágot Székelyföldön, Kisbaconban. A „nagy mesemondó” rengeteg népmesét 

gyűjtött össze. A gyerekek számára meséket, színdarabokat, verseket, történelmi műveket írt, és új-

ságíróként is dolgozott.  

Születésnapja alkalmából 2006 óta rendezzük meg a Magyar Népmese Hetét a Ménfőcsanaki könyv-

tárban. Változatos programokkal vártuk idén is az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat. Egy héten át 

minden a meséről szólt. 

Szeptember 28-án, hétfőn nyílt egy csodálatos kiállítás, melyen Paray Júlia Gyöngyi – ezüstkoszo-

rús babakészítő – gyönyörű népviseletes babáit lehet megtekinteni (október 12-ig). A Mesehét meg-

nyitóján díjaztuk a Benedek Elek meseillusztrációs rajzpályázatra érkezett legszebb alkotásokat. 

Az első helyezettek (korcsoportonként: Major Bernadett, Hancz Anna, Surányi Eszter és 

Parcsami Kitti. 
Szeptember 29-én, kedden a ménfőcsanaki petőfis gyerekek közül a legjobb mesemondókat hallgat-

tuk meg a „Gyere, mesélj!” – mesemondó versenyen. Két kategóriát hirdettünk az 1-6. osztályos ta-

nulóknak. A zsűri tagjai: Berghold Zoltánné Éva tanító, Bokor Gyuláné Mariann óvónő és 

Dákainé Szenczi Ilona gyermekkönyvtáros voltak. Az első helyezettek: Peszleg Barnabás és Tóth 

Zsófia. 

Két napon át tartott a „Meserétes” a könyvtárban. Ez a program sok éves hagyományra tekint vissza, 

ahol 1-2. osztályosok és 3-4. osztályos kisdiákok mesélték egymásnak kedvenc meséiket, és természe-

tesen mi is meséltünk nekik. 

Október elsején, csütörtökön óvodásokat fogadtunk, hét csoportot. Az Óvodások versmondásán a 

csoportok közösen adtak elő verseket. 

Mesékre mindig szükség volt, van és lesz, hiszen mindenki vágyik a varázslatra, a csodák átélésének 

élményére. A mese rendkívül fontos a gyermek fejlődése szempontjából, de sajnos napjainkban egyre 

kevesebb gyereknek mesélnek a szülei. Akiknek mesélnek ott-

hon, nagyobb a szókincsük, élénkebb a fantáziájuk, jobb a rajz-

készségük, kreatívabbak is! A meséken felnövő gyerekek sok-

kal könnyebben tanulnak meg olvasni, ha iskolába kerülnek. A 

szülő és a gyermek között is egy másfajta, bensőséges kapcso-

lat alakul ki a mesélés során. Nagyon fontos, hogy a szülők, 

nagyszülők sokat meséljenek, olvassanak a kicsiknek, hiszen 

„A mese a lélek tápláléka!” 

Sok új könyvvel várjuk szépen felújított könyvtárunkban a 

kicsiket és nagyokat! Sulyok Attiláné 

Magyar Népmese Hete 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár 

és Közösségi tér 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtára és a 

Ménfőcsanaki Művelődési Ház 

közös szervezésében 

2015. szeptember 28. - október 2. 

Népviseletes babák kiállítás megnyitója (Paray 

Júlia Gyöngyi) és a Benedek Elek meseilluszt-

rációs rajzpályázat eredményhirdetése. 
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1. Major Bernadett 2.b Pusztai Róbertné 

2. Kóródi Virág 2.c Kovácsné Gelencsér Magdolna 

3. Dimitriu Szófia 1.b Nagy Szilvia 
 

1. Hancz Anna Judit 3.b Varga Mária 

2. Cseri Dávid 3.a Varga Mária 

3. Boda Bereniké 4.b Nagy Szilvia 
4. Parcsami Rebeka 3.c Rokobné Morvay Diána 

Benedek Elek meseillusztrációs rajzpályázat 2015. 

1. Surányi Eszter 6.b 

2. Szabó Anna 6.a 

3. Felker Zsófia 6.c Lappints Csaba 
 

1. Parcsami Kitti 7.c 

2. Cseresznyés Emese 8.b 

3. Rom Zsófia 7.c Lappints Csaba 

Magyar Népmese Hete 2015. 

MESEMONDÓ VERSENY EREDMÉNYE 

 

Helyezettek:  Felkészítő tanár: 

1. Peszleg Barnabás 3.b Vorigin László-

né 
2. Lele Anna 3.a Varga Mária 

2. Németh Márton 2.a Varga Zoltánné 
3. Tüske Petra 2.a Varga Zoltánné 
Különdíj:  

Földvári Zsolt 1.b Nagyné Venesz 

Judit 

 

Helyezettek:  

1. Tóth Zsófia 4.a Rusznyák Éva 

2. Visy Laura 5.b Bauer Ildikó 

3. Farkas Dorka 5.c Bősze Levente 

Gratulálunk a helyezetteknek! 

könyvtárosok: Sulyok Attiláné Erika és Horváth Gábor 

Sok szeretettel és rengeteg jó könyvvel várunk Benne-

teket a könyvtárban! 

MISKA BÁ’  

Dimitriu Katerina 
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CSENGETÉS 

Környezetvédelmi túrán jár-
tunk! 

Tamás bácsi szervezésében szeptember 
24-én Gyirmóton jártunk egy környezet-
védelmi túrán.  A létszámellenőrzés után 
biciklikkel indultunk el. A helyi művelődé-
si központ előtt már gyülekeztek a csa-
patok. Mi a Ménfőcsanaki Mókusok csa-
patnevet adtuk magunkat és ezt a csa-
patverset költöttük hozzá: 
Ménfői Mókusok ugrálunk a fákon 
Élvezzük az életet, mint a Petőfis diákok 
Védjük a Földet és a hazai tájat 
Hajrá, hajrá ménfői diákok! 
Gyalog indultunk el a tanösvényen. Út 
közben nagyon érdekes feladatokat kel-
lett megoldanunk.  Az eredményhirdetés-
kor a kilencedik helyre rangsoroltak min-
ket, mindenki kapott egy kis ajándékot! 
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a na-
pon! 

Farkas Dorka, Gricz Kinga 5.c  

Számomra a 10 legszebb szó 
A magyar nyelv napja alkalmából megkérdeztük 5. osztályos tanulóinkat, számukra melyik a 10 leg-

szebb magyar szó. Az alábbi kedves válaszokat kaptuk: 

Horváth Míra 

Gyönyörű, mosoly, vidámság, nevetés, szépség, 

boldogság, Magyarország, jólelkű, szívélyes, se-

gítőkész. 

Pintér Réka 

Hazaszeretet, haza, Magyarország, otthon, család, 

gyermek, anya, apa, mosolygás, igazság, büszke-

ség, bátorság, szerelem. 

Vecsei Attila 

Család, szeretet, apa, testvér, szív, láng, szerelem, 

lovag, Magyarország, Petőfi Sándor, horgászás, 

ember, állat. 

N N 

Család, szeretet, haza, öröm, világ, imádlak, bo-

csáss meg, semmi baj, szülők, testvér. 

N N 

Szeretet, anya, apa, szív, barátság, testvér, gyere-

kek, felnőttek, Petőfi Sándor, ifjúság, család. 

Nálunk mindig történik valami 
Egy mozgalmas hét krónikája 

A mai nappal egy mozgalmas, eseménydús he-

tet zárunk. Kedden színházban voltunk, az 

idei tanév első előadásán. A Szépség és a 

Szörnyeteg című darab a többségnek tet-

szett, de az áriát kihagyhatták volna belőle. 

A csütörtöki hangverseny viszont mindenki-

nek nagyon tetszett. Ma délután pedig a Bó-

lyai matematika versenyen indulóknak szorít-

hatunk. HAJRÁ PETŐFISEK! 

a 3.d osztály tanulói 

Francesca Simon: Rosszcsont Peti kalandjai  
Anonimus kiadó Budapest, 2013  

Nemrég tanultál meg olvasni? Szereted a furfangos tréfákat? Akkor Rosszcsont  
Peti történetei neked valók.  
Ez a csavaros észjárású kisfiú mindig rosszban sántikál. Állandó harcban áll a  
szüleivel, testvérével, tanáraival és társaival. Semmilyen eszköztől nem riad  
vissza, hogy kiszúrjon másokkal és megszerezze a távirányítót, ha épp az Undi  
Buli megy műsoron, vagy ha mondjuk édességre vágyik.  
A könyvet még szórakoztatóbbá teszik a szereplők humoros elnevezései, mint  
például: Csatai Bárda tanár néni, Pufók Panni konyhás néni, Falánk Feri,  
Gezemice Gizi, vagy Goromba Gergő.  
Ha könnyed kikapcsolódásra vágysz, feltétlen szerezz be mielőbb egy  
Rosszcsont Peti kötetet a sorozatból. Garantáltan a hasadat fogod majd a  
nevetéstől.  Hegedüs Bence 3.A 
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Bajnokok Ligája Futsal mérkőzésen jártunk! 
Óriási élményben volt része 12 diákunknak, akik egy volt Pető-
fis diák – Bolla Martin – szervezésében a Rába ETO - Nacional 
Zagreb Bajnokok Ligája Futsal mérkőzés előtt voltak a játéko-
sok felvezetői. A mérkőzés előtt mindenki egységes felszere-
lést kapott, amit a gyerekek ajándékba kaptak. Az izgalmas 
mérkőzésen 5:4 re nyertek a győriek, később kivívták a to-
vábbjutást is a következő körbe. A Bozsik – programban részt 
vevő focistáink büszkén viselték a következő edzésen a zöld-
fehér mezeket, miközben az élményeikről meséltek a többiek-
nek. Nagy Tamás, testnevelő 

„Legyen a sport a tied” 
Szeptember 15-én iskolánk néhány tanulója 
lehetőséget kapott, hogy részt vegyen az 
Egyetemi Sportcsarnok által szervezett 
Sportnapon. A rendezvényen 20 féle spor-
tot próbálhattunk ki. Például: kosárlabda, 
foci, vívás, kajak, atlétika, birkózás, boksz, 
tenisz és még sok mást. Mindenki kapott 
egy kitűzőt. Nagyon jól éreztük magunkat. 
Kóródi Dávid 5.b 
Én a focit próbáltam ki. Az ETO játékosával 
fociztam. A neve: Mayer Milán. Cseleztem 
sokat, kapura rúgtam. Passzolgattam vele. 
Kaptam aláírást. Nagyon jól éreztem ma-
gam. 
Szabó Nikolett 5.b 
Voltam kenuzni, kajakozni, karatézni, birkóz-
ni, bokszolni, de mindegyiknél a legjobban a 
birkózás tetszett, mert ott le tudtam nyom-
ni a Fannit, de ő is le tudott nyomni engem. 
Kovács Fanni 5.b 
Sokat kipróbáltam, például birkóztam, bok-
szoltam, kenuztam, kosaraztam, röplabdáz-
tam, úsztam, bicikliztem. De legjobban a 
kenuzás tetszett, mert azt mondták, hogy 
ügyes vagyok. Lehet, hogy elmegyek kenuz-
ni máskor is. Csak most igazi kenuval. 
N N 
Rebekával úgy döntöttünk, hogy beállunk 
bokszolni. Beálltunk a hosszú, kígyózó sor-
ba. Amikor sorra kerültünk, adtak két boksz-
kesztyűt. Amikor bementünk bokszolni, ütni 
kellett a bácsi kezét. Utána mentünk egy 
másik bácsihoz, és a Rebivel ott ütöttük, 
ahol értük. Nagyon jól éreztük magunkat. 
N N 
Nekem a kosár tetszett a legjobban. Jó volt 
a labda fogása, és jól lehetett vele dobni. 
Hét-nyolc méterről ment be nekem a leg-
több. A kislabdával jobban tudtam dobni, de 
általában nagyot adtak. A felnőtt kosaras 
kb. 10 méterről szórta a kosarakat. 

Westernlovaglás 
Az első western országos bajnokság június 20-án volt 

Székesfehérváron, ahol több versenyszámban is indul-

tam. Az egyik a Barrel Racing volt, a másik pedig a 

Pole Banding. Hordókerülésben első helyet értünk el, 

húsz másodperc alatt végeztünk a pályával. Szlalom 

versenyben a harmadik helyet szereztük meg, 26 má-

sodperces idővel. 

A második országos bajnokság augusztus 9-én volt 

ugyanitt. Ezen a versenyen még jobb eredményt értünk 

el, hiszen a lónak is ismerős volt a pálya. Pole Banding-

ben első helyen végeztünk 25 másodperc alatt, míg 

Barrel Racing-ban a második helyen 21 másodperc 

alatt. Bajti, a versenylovam kitűnően teljesített, büszke 

vagyok rá. 

A harmadik országos bajnokságot szeptember 12-én 

rendezték meg, ahol kicsit rosz-

szabb eredményt értünk el, de 

hát nem lehet mindig nyerni. Be 

kellett érnünk a negyedik és 

ötödik helyezéssel. Nagyon si-

keres év volt ez, sok tapasztala-

tot, és gyakorlatot szereztünk 

Bajtival együtt. Jövőre folytat-

juk. 

Mayer Fanni 8.b 
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CSENGETÉS, a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak lapja. 

Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány támogatásával. 

Szerkesztők: Bauer Ildikó, Horváth Gábor, 

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

Nyomtatás: Palatia Nyomda. 

Felelős kiadó: Szilbekné Cseh Györgyi igazgató. 

Az UNESCO, felhívva a figyelmet arra, hogy milyen fontos sze-
repet játszik a fény az életünkben, 2015-öt a Fény Évének vá-
lasztotta. Csatlakozva a kezdeményezéshez, iskolánkban egy 
hetes eseménysorozatot rendezünk a „Fény Éve” alkalmából. A 
rendezvényre november második hetében kerül sor. 
Ezen a héten szinte minden a fény körül forog a Petőfiben. Sok 
színes program vár a diákokra, és a rendhagyó tanórák is a 
fényről szólnak majd. A témával kapcsolatosan az érdeklődő 
diákok az alkotói tehetségüket is megmutathatják. Hallhatunk 
érdekességeket a film világából, és megtudhatjuk azt is, hogy 
milyen szerepet játszik a fény a vallás, a hit világában. 

Rendezünk sportversenyeket, hall-
hatunk külső előadókat is, de a leg-
nagyobb szenzáció az lesz, hogy a 
csillagok két napra beköltöznek az 
iskola tornatermébe. Meghívtunk egy 
mobil planetáriumot, ahol az univer-
zumról szóló látványos előadást te-
kinthetünk meg. A planetárium két 
napig tartózkodik intézményünkben, 
és minden diák megnézheti prog-
ramját. 
Szeretnék, ha minden gyermek szá-
mára felejthetetlen élményt nyújtana  
a rendezvénysorozat! 
A szervezők nevében: 

Vincze Csaba 

A fény hete a Petőfiben 

Diák élet 


