
Készült a Mobilitás Középdunántúli Igazgatóságának és
Komárom Város Önkormányzatának támogatásával
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Vicc
 Pistike az út szélén áll, és keservesen zokog.
  - Miért sírsz, kisfiam? - kérdezi egy néni.
  - Azért, mert az anyukám azt mondta, csak akkor mehetek át az úton, ha minden autó elment, de még egy sem jött!

Keresd meg a dominó párját!
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Felhívás amatõr
humoristák részére

Amatõr humoristák jelentkezését várjuk,
önálló pályamûvel (mûvekkel), írásban
(legfeljebb 2 nyomtatott oldal), hang-
anyaggal (CD, MC, legfeljebb 5 perc), vagy
video-/DVD anyaggal (legfeljebb 5 perc).
A téma szabadon választható. A beérkezett
pályamûveket szakmai zsûri bírálja el.
A pályázók meghívást kapnak a januárban
megrendezendõ “Humor percek” címû
rendezvényünkre, ahol a legjobbak neves
humoristákkal együtt léphetnek fel.
Beküldési határidõ: december 12.
A pályamûveket a következõ címre / e-
mailre kérjük beküldeni:
Klebelsberg Mûvelõdési Központ
1028 Budapest, Templom u. 2-10.
tamasi.gabriella@kulturkuria.hu
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon le-
het: 392-0860
http://www.pmkhidegkut.hu/

Számítógép-használat
az általános iskolák

1-4. osztályában
A Míg Megnövök Kiemelkedõen Köz-
hasznú Alapítvány Kuratóriuma a Kis
Vakond Tanodája támogatásával pályáza-
tot hirdet az általános iskolák 1-4. osztá-
lyos tanulói részére.
A pályázat célja:
Hozzájárulni a kisiskolások azon képessé-
geinek fejlesztéséhez, amelyek segítségével
felkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre.
1-2. osztályosok részére:
Rajz készítése a számítógép Paint program-
ja segítségével az Én és a számítógép téma-
körben.
A pályázatra tanulónként maximum 5 db
A/4 méretû rajz küldhetõ be nyomtatott
formában, e-mailben csatolt fájlként vagy
CD lemezen.
3-4. osztályosok részére:
Hogyan tanulnék a számítógép segítségével?
A bemutatás módja fogalmazás.
Postára adási határidõ: 2005. december 15.
Részletek olvashatók:
http://www.megnovok.hu címen.
Információ még: megnovok@megnovok.hu

MMMMMinifilm pályázat filmbarátinifilm pályázat filmbarátinifilm pályázat filmbarátinifilm pályázat filmbarátinifilm pályázat filmbarát
gygygygygyerekerekerekerekerekeknekeknekeknekeknekeknek

Az Egyszervolt Alapítvány szervezésében az Egyszervolt .hu
2006-os pályázata azon gyermekeknek szól, akik megosztják
az Egyszervolt.hu látogatóival egy percüket.

A nagyok feladata:
Mesélj el nekünk egy humoros, kedves vagy elgondolkodta-
tó minitörténetet, illetve mutasd be magad és a szeretteid
(családod, barátaid, iskolád)
60 másodpercben.
Ez a film lehet színes vagy éppen fekete-fehér, beszélhetsz
benne, vagy illusztrálhatod zenével.

A kicsik feladata:
(Andersen kategória: rajzpályázat 3-7 éves korig.) Õk An-
dersen mese-illusztrációkkal indulhatnak az ez évi Egyszer-
volt Pályázaton. Rajzoljatok bármely Andersen meséhez il-
lusztrációt. Kérjük, hogy A/4 méretben, kizárólag egy, a leg-
jobb rajzotokkal induljatok a pályázaton.

Minifilm-1 kategória:
Ötletek (7-11 éves korig): “Bemutatom a családomat”, “Be-
mutatom az iskolámat”, “Bemutatom a legjobb barátomat”,
“Egyperces mese”, de alkothatsz egy percet bármely általad
választott témában is.

Minifilm-2 kategória:
Ötletek (12-16 éves korig): Szabadság, vagyis hogyan érzed
magad a világban; Egyenlõség, vagyis hogyan kezel a kör-
nyezeted; Testvériség, vagyis te és a hátrányos helyzetû em-
berek viszonya (mozgássérültek, kisebbségek stb.); vagy sza-
badon választott téma egy percben.

Leadási határidõ: 2006. március 17.
Egyszervolt.hu
1511 Budapest Pf. 46.
palyazat@egyszervolt.hu
Eredményhirdetés:
Az Egyszervolt Budán Fesztiválon, melynek idõpontját majd
olvashatjátok az egyszervolt.hu oldalán.

A Minifilmek rögzítésének módja: filmre, videóra, digitá-
lis fényképezõgéppel, kamerás mobillal készülhetnek az
egypercesek.

A Minifilmek beküldésének módja:
Megfelelõ méret esetén (nem több, mint 5 Mbyte) Interneten.
Postán CD-re digitalizálva, az alábbi mûszaki paraméterek
szerint: avi (Divx, xvid), mpg, mov, 480x360.
Kérjük, a CD-hez csatoljátok a pályázati adatlapot, melyet le-
tölthettek az egyszervolt.hu oldaláról.

A pályázatról részletesebben olvashattok a http://
www.egyszervolt.hu és a http://www.napocska.hu oldala-
kon.
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Az elsõ nyáriAz elsõ nyáriAz elsõ nyáriAz elsõ nyáriAz elsõ nyári
vadászatomvadászatomvadászatomvadászatomvadászatom

Egyszer apukámhoz vendégek jöttek. A vadászház-
ban beszélgettünk. Az egyik bácsi azt mondta, hogy õ
már volt Kanadában vadászni, és hogy lõtt egy fekete
medvét íjjal. A másik bácsi egy olyan történetet mesélt,
hogy mûcsalival fogott csukát.

A halat sokáig kellett fárasztani.
A jó beszélgetés alatt gyorsan telt az idõ. Beestele-

dett és eljött a vadászat ideje.
Gyorsan összekészülõdtünk, és mindenki kiválasz-

totta azt a helyet, ahová vadászni akart menni.
A vendégek kapták meg a legjobb helyeket. Mi is

választottunk, az Ácsi erdõt.
Hét óra lett, mire kiértünk. Felültünk egy lesre, és

vártunk.
Tíz óra felé jött egy vad. Én már egy kicsit aludtam,

amikor apu észrevette, hogy egy borz közeledik.
Törött a bot, recsegett az ág. Apu kihúzta az íjat és

megcélozta. Csettent az íj. Én csak azt hallottam, hogy
talált, meg a hangot, amit a borz adott. Hiúz farkas hang
volt. Két perc múlva mondta apu, hogy menjünk le. Rá-
mentünk a szóróra és apu odavilágított: megláttuk a vért,
majd követtük. Beértünk az erdõ szélébe, ahol meglát-
tuk a borzot. A fa mellett volt elfeküdve. Nagyon örül-
tünk.

Apu megfordította, és ahol vesszõ állt, ott láttuk,
hogy a lövés a nyakát érte, ezért adott olyan furcsa han-
got, de gyorsan kimúlt. Örültünk a pontos találatnak.

Már tizenegy óra volt, ezért gyorsan lefényképeztük.
Utána felvettük a fejlámpát és elindultunk az úton. Ami-
kor odaértünk a kocsihoz és beültünk, az a gondolat ütött
meg, hogy miért bóbiskoltam el, de én is örültem. Haza-
mentünk, és lefeküdtünk.

Másnap jó lábbal keltem, elmentünk a vadászházba.
A vendégek már csak ránk vártak. Leültünk és meg-

tudtuk, hogy ki mit lõtt.
Az eredmény vicces volt, mert az egyik bácsi nem

lõtt semmit, a másik egy rókát lõtt. Ezekbõl a ragado-
zókból sok van mostanában. Apukám szerint a veszett-
ség elleni csali anyagoknak köszönhetõen. Mi is mond-
tuk, hogy lõttünk egy borzot. Mindenki örült. Mi egy
kicsit jobban, mert borzot nehezebb lõni, mint rókát, és
fõleg íjjal. Kimentünk és a terítéken, ami tiszteletadás
képen készítettünk, lekameráztuk a közös zsákmányun-
kat.

Elköszöntünk és hazamentünk.
Remélem, hogy jövõre is lesz közös vadászat!

Czita Szilárd 4. osztály
Móra Ferenc Általános Iskola

Baka István:

Õszi esõzés
Pálca-esõk verik, ázik a puszta,
    duzzad az úton a sár;
csörgedezik patakokban a lusta,
    s z ü rke habú mocsok-ár.
Ázik a gát, hasadozva leválik,
    ömlik a vízbe a part,
ólom-esõkben a város elázik,
    nyirkos a házfal, a park.
Koppan a földön a gesztenye gombja, -
    inge kinyílt, csupa rongy;
vissza ki varrja a gombot a lombra,
    nincs se szabó, se bolond.
Szálas esõ pereg: égi spagetti, -
    tála a tér, köd a szósz,
falja csatornanyílás. De a resti
    sörszagú mennybe hajóz.
Nyelve a járda kövére fityeg le
    mit  motyorász a plakát?
mintha a fal maga jönne, lihegve
    elpanaszolni baját.
Állnak a hídon a gépkocsik, ott fent
    nincs ma beút, se kiút...
Buksza-üres szemû nénike töpreng:
    holnap ebédre mi jut?
Búvik a méhe, ha fordul a naptár, -
    méze-kifosztva ugyan,
ám ura híg szirupával a kaptár
    télire még teli van.
Hát mi, ha int az idõ, hova bújjunk?
    Bárha begyûjtve a méz,
még beledugni se tudjuk,
    hogyha hibádzik a pénz.
Lágy ez a vers, puha ritmusa altat
    s mint az esõ, beterít,
Ágy ez a vers, aki benne elalhat,
    á lmaival betelik.
Pálca-esõ zuhog, ázik az elvert
    város, elönti a sár;
gennye fakadt ki a régi sebeknek,
    s máris az új sebe fáj.
1990. november

Benedek Boglárka Móra Ferenc Ált. Isk.
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A Kerekerdõ lakóiA Kerekerdõ lakóiA Kerekerdõ lakóiA Kerekerdõ lakóiA Kerekerdõ lakói

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Kerek Erdõ.

Ebben az erdõben élt egy barna bogár. Ez a Barna Bogár minden nap
kapcsolgatta a lámpát. Napfelkeltének hívták azt, amikor reggel a
Bogár felkapcsolta az egyik lámpát. Amikor pedig feljött a Hold,
akkor lekapcsolta a Napot és a Holdat felkapcsolta. De õ már nagyon
unta ezt a munkát. Postás akart lenni. Nyúl Péter volt az erdõ postá-
sa. Péternek viszont a Barna Bogár munkája tetszett. Így hát elhatá-
rozták, hogy cserélnek.
Egy nap az Oroszlánkirály beteg lett. Írt egy levelet Dr. Fecske Fanni-
nak, hogy nézze meg hogy mi a probléma. A Barna Bogár még kezdõ
volt, összekeverte a két testvért, így nem Fanni kapta meg a levelet,
hanem Rozi. Rozi mondta neki, hogy õ nem Fanni, és hogy lehet az
a neve, hogy Csere, mert elcserélte a munkáját. Cserebogár ment
Fanni háza felé, de összetalálkozott a három unokatestvérrel, a Kerek
Erdõ rémeivel: Farkassal, Párduccal, és Hiénával.

A Cserebogár így szólt hozzájuk:
- Uraim. Engedjetek, a király nagyon beteg. Sürgõsen el kell vin-

nem a levelét a doktornõhöz.
A Farkas erre azt válaszolta:

- Ez nekünk még hasznunkra válhat. Ha a király meghal, Párduc
lesz a király, mivel õ az Oroszlán rokona.

Erre a Cserebogár azt mondta:
- Kérlek engedjetek! Mindent megteszek nektek, csak had vi-

gyem a levelet.
- Na jó! Elmehetsz, de csak akkor, ha kiállod a három próbát!

Menj, úszd át a patakot, aztán gyere vissza.
Elment a Cserebogár átúszta a patakot, és visszament a Farkashoz.
- Itt vagyok. Kiálltam a próbát. Jöhet a következõ!
- Mássz fel a legmagasabb fára!
Úgy is tett a Cserebogár.
- Megtettem amire kértél! Mi az utolsó?
- Az utolsó nem lesz ilyen könnyû! Fusd körbe kétszer a Kerek

Erdõt, kétszer tíz, azaz húsz perc alatt.
A Cserebogár ezt a próbát is kiállta. Az unokatestvérek továbben-

gedték, a levél eljutott a doktornõhöz és a király meggyógyult. Így
szólt a Postáshoz:

- Amikor elmentél azt hittem, nem fogod kiállni a próbát, mert ez
a három bajkeverõ mindig ott tanyázik Fanni házánál. Hogy jutott
eszedbe, hogy postás legyél? És hogy álltad ki a próbákat?

Még máig is meséli a Cserebogár a történetet, ha már a végére
nem ért.

Kovács Brigitta 5. osztály
Móra Ferenc Általános Iskola

Novemberi
programajánló

November 26.
ANDRÁS NAPI VIGASSÁGOK
10.00 Játszóház
17.00 Néptánc oktatás és –bemutató
Helyszín: Csokonai Mûvelõdési
Központ,
Komárom, Kelemen L. u. 7.
Információ: Gábor Klára,
tel.: 34/540-064

November 26.
ERZSÉBET-KATALIN NAPI BÁL
Helyszín: Park étterem,
WF Szabadidõpark,
Komárom, Puskaporosi út 24.
Információ: Mészáros Judit,
tel.: 34/347-233

November 26.
VASAS -TORTA TORNA
Nemzetközi teremfoci torna gyermek és
senior kategóriákban.
Helyszín: Feszty Árpád
Általános Iskola
Szervezõ: Fortuna SE /
Horváth László, Velner János
Információ: 20/977-0113, 70/249-5613

November 29.
MÚZEUMBARÁT KÖR
ELÕADÁSSOROZATA
17.00 Helyszín: Klapka György
Múzeum,
Komárom, Kelemen L. u. 22.
Információ: Számadó Emese,
tel.: 34/344-697

Nov.- dec.
KÕRÖSI PAPP KÁLMÁN
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
KÁLMÁN KÕRÖSI PAPP
EXHIBITION AUSSTELLUNG
Helyszín: Komáromi Kisgaléria,
Komárom, Kelemen L. u. 7.
Információ: Ölveczky Gábor,
tel.: 34/540-064



 6 JÓKAI UNOKÁI Komáromi Diáklap 2005. december



 2005. december JÓKAI UNOKÁI Komáromi Diáklap 7



 8 JÓKAI UNOKÁI Komáromi Diáklap 2005. december

JÓKAI UNOKÁI
Komáromi diáklap.

Kiadó: Élettér Egyesület és a Jókai Mór Városi Könyvtár Gyermekrészlege,
Fõszerkesztõ: : Tadjer Nardjas, Ladányi Nóra

Cím: Komárom, Árpád u. 21. Vállalkozók Háza Tel.: 20/584-2860
Nyomdai munkák: Print-Kom 2000 Kft.  Komárom, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Tel./Fax: 34/346-385


