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Veszélyes nyár
Lassan elérkezik a vakáció, a gondta-

lan kikapcsolódás, szórakozás ideje. A
számodra kevésbé ismert vagy ismeretlen
környezetben azonban sok kellemetlen
meglepetésnek, veszélynek vagy kitéve...

Az alábbiakban kiemeltünk néhány
veszélyforrást, amelyekkel a nyári szünet-
ben találkozol. Figyelmedbe ajánljuk ke-
zelését, megelõzését.

Medúzacsípés  A medúzacsípés nem
csak nagyon fájdalmas, de a szervezeted-
be juttatott méreganyagok miatt életveszé-
lyes is lehet. A csípés helye gyorsan bepi-
rosodhat, felhólyagosodhat, illetve há-
nyással és izomgörcsökkel is járhat a csí-
pés. Súlyos esetekben légzési nehézséget,
kómát vagy halált is okozhat. A medúza-
csípés mielõbbi orvosi ellátást igényel.
Annak megérkezéséig az ecetes borogatás
segíthet enyhíteni a fájdalmakat.

Henna-tetoválás  A fekete hennára na-
gyon sokan allergiásak, mivel az külön-
bözõ hozzá-
adott festék-
anyagot tar-
talmazhat. Az
eredeti hen-
na-tetoválást
egy barnás
vagy barnás-
vöröses fes-

(Folytatás a 4. oldalon)

Nyári programajánló - Budapesten

Programajánló

Füvészkert - A Füvészkert remek sétahely
gyerekekkel, így nemcsak az értékes botani-
kai gyûjtemény miatt érdemes idejönni. A
kert nevét a gyerekek leginkább Molnár Fe-
renc regényébõl, a Pál utcai fiúkból ismerik,
a regény másik helyszínét, a Grundot a kö-
zeli Pál utca és Mária utca sarkán beépítet-
ték. A több mint 150 éves Füvészkert hajda-
nán a Festetics család villájának parkja volt.
A középen álló 200 éves Festetics villában ma
a kert igazgatósága mûködik. A kert bejáratának közelében lévõ információs tábláról
megtudhatjuk, hol találhatók az egyes növényfajok. Mintegy 7000 növényfaj él a botani-
kus kertben, köztük olyan ritkaságok, mint például egy 150 éves páfrányfenyõ vagy szõ-
rös törzsû japán és kínai pálmák. Megnézhetjük a gyógynövényeket, a trópusi növénye-
ket, az ipari növényeket, az Alföld, a Börzsöny, Mátra, Bükk jellemzõ növényeit, igaz, ezek
néhol kissé elhanyagolt állapotban vannak. A növények nevét többnyire tábla jelzi, sok
helyen rövid leírást is olvashatunk az egyes fajták jellemzõirõl, származásáról, felhaszná-
lásáról. A Füvészkertben több, tavirózsákkal ékesített tavacska bújik meg, az üvegház
mögötti tóban teknõsök is élnek. A pálmaházban óriási trópusi növények, hatalmas er-
nyõként fejünk fölé boruló levelek, kis tavacskák, és párás levegõ fogad. A másik épületbe, az
üvegházba, a hatalmas kaktuszgyûjtemény és a virágzó orchideák miatt érdemes betérni.

Gellért-hegyi csúszdák - Ha a Gellért-
hegy Gellért szálló felõli oldalán elindu-
lunk a Citadella felé, néhány perc múlva
gyerekzsivajt fogunk hallani. Az öt óriás
csúszdából álló játszótér ugyan nem ve-
heti fel a versenyt a ma divatos aquaparkok
óriáscsúszdáival, de azért így is nehéz le-
könyörögni róluk a gyerekeket. Választ-
hatunk hosszú, rövid, széles, keskeny, egye-
nes és kanyargós csúszdák közül, sõt még
zárt, csõszerû csúszda is van!

Csillebérci kötélpályás kalandpark -
2006-ban nyílt meg ez a külön felnõtt- és
gyerekpályából álló erdei drótköteles aka-
dálypálya, amely a Tarzan-filmek világát
idézi fel a nagyobbak számára. A vállalko-
zó szellemû vendégek elõször kötelezõ ok-
tatáson vesznek részt, majd végigmennek
a gyakorlópályán mielõtt kipróbálnák az
akadálypályát. Célszerû elõre idõpontot
egyeztetni. A szükséges biztonsági felsze-
relés kölcsönzése az árban benne van. A be-
járatot a Gyermekvasút Csillebérc állomásának épülete mögött találjuk.

Óbudai Hajógyári-sziget Bár a Hajógyári-szigetrõl sokaknak csak a Sziget fesztivál és
a Gyermeksziget rendezvények jutnak eszébe, bármi-
kor eljöhetünk ide egy kellemes séta kedvéért. A sziget
déli végén egy szabadidõ- és sportközpont mûködik,
ahol egyebek mellett teniszezhetünk, lovagolhatunk
vagy kenut bérelhetünk, a közeli, úgynevezett Hajó-
gyári-öbölben vízisízni lehet, sõt a legbátrabbak kipró-
bálhatják az úgynevezett vízi-deszkát is. Kisebb gyere-
keknek érdeme felkeresni az öt óriáscsúszdát és a mel-
lettük lévõ, modern játékokból álló játszóteret. A csúsz-
dák közül kettõ nyitott, három zárt csõ, ez utóbbiak
közül az egyik olyan meredek, hogy szinte függõlege-
sen csúszhatunk le benne. Ha a Filatorigát HÉV-megál-
lónál lévõ híd felõl jövünk, a csúszdákat és a játszóteret
bal kéz felõl találjuk.                                                (Folytatás
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Szaladnak az évek
– A koppánymonostori Dózsa György Általános Iskola most végzõ osztályának elmúlt 4 éve –

Még most voltatok elsõsök. Azóta tanítalak benneteket. Éve-
kig csak heti egy német órán, aztán ötödikben már a történelmet
is együtt kezdtük. Sok kis csillogó szemû leányka és fiú. Kedve-
sek, csicsergõk, okosak, kíváncsiak.

Nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy az osztályfõ-
nökötök lettem. Érdekes volt és megható is, hogy Barbi és Dani-
ka anyukájának osztályfõnöke voltam, de Palkó, Kitti apukáját,
Józsi anyukáját is tanítottam valaha. Ez nagyon sok szállal kötött
bennünket egymáshoz. Hálás vagyok Nekik, hogy a közös négy
évben mindenben segítettek nekem. A sok kiránduláson fõztek,
sütöttek, ápoltak, vigyáztak mindünkre.

Az elsõ közös kirándulásunkra 2007. szeptember 16-án in-
dultunk az akkori negyedikesekkel Erdélybe. Ártánd – Nagy-
várad – Kolozsvár – Parajd – Csíksomlyó – Korond –
Székelykeresztúr - Békás-szoros - Tordai hasadék – Medve-tó –
Bözödújfalu – Segesvár – Arad – Vajdahunyadvár történtelmi
és természeti csodáját láttuk, éltük át.

Csíksomlyón a Csibész alapítvány szegény gyermekeinek
vittük el az iskolánk tanulói által gyûjtött sok könyvet, játékot.
Egy kis tuját ültettünk az ottani gyermekház udvarán.
Székelykeresztúron a Petõfi Iskolában még tanórákra is beme-
hettünk. Üldögéltünk Petõfi „körtefája” alatt. Innen indult a
nagyszerû költõ az utolsó csatába. Megrázó és szomorú élmény
volt látni az elárasztott falu templomtornyát.

Koszorúztunk Aradon is. A hosszú úton történeteket, mon-
dákat, székely meséket, góbéságokat, verseket olvastunk, az ara-
di vértanúk leveleibõl részleteket meséltünk kis tanítványaink-
nak és a velünk levõ szülõknek.

Sok fényképet készítettünk Mátyás szülõházánál. Rengeteg
vidám élménnyel tértünk haza. Elég csak ennyit mondanunk:
„Petikém patakba esett”, vagy a sóbányában a buszon maradt a
„kincsestáskánk”, vagy „jé, ott egy medve!” – és már nevetünk
is. „Miért nem állt meg a buszsofõr?”. Mindünknek eszébe jut-
nak az akkori pillanatok. Tündérkertbe visszahúz a szívünk.

.

November 3-án utaztunk elõször a dunaalmási Kõpitére.
Törzshely lett. Számháborúzni azóta is visszajárunk.

December 1-jén Budapesten a „Titanic” kiállításon tanultuk
meg, hogy milyen csepp az ember a legnagyobbnak hitt hajón is.

Aznap a Szépmûvészeti Múzeumban az Egyiptomi kiállítást
is bejártuk. Minden múmiát, macskát, szkarabeuszt, íbiszt meg-
csodáltunk, melyekrõl épp a történelem órákon tanultunk.

December 8-án a „Hófehérke és a törpék” címû félig bábjá-
tékra vettünk jegyet a Jókai Színházban. Nagyon nagy élmény
volt, az elsõ sorból látni mindent, és még a kijáratnál a Mikulás
is várt ránk hatalmas „csokimikivel”.

2008. április 5-én a „Mediciek fénykora” címû csoda kiállítá-
son voltunk. Kedves gyermekszavú idegenvezetõnk játékosan
vezetett bennünket a középkori mûvészetek rejtelmeibe. A dél-
utánt az Állatkert felfedezésével folytattuk.

Május 18-án a Planetárium „A nap gyermekei” címû elõadá-
sa varázsolta el a kis ötödikeseimet, olyannyira, hogy hatodik-
ban is visszatértünk. A nap további részét Gödöllõn töltöttük. A
„Sissy” kiállítás nagyon tetszett mindenkinek, korabeli ruhákba
öltöztünk, és úgy fényképezkedtünk.

Júniusban (5-6-án) az Õrségbe vezetett utunk. Ják – Sárvár –
Õriszentpéter – Pityerszer – Keszthely volt úticélunk. Faházak-
ban laktunk, a régi „szereket” és korongozást is láttunk. Bár
esett az esõ, jött a vihar, a Balatont mégsem hagyhattuk ki! Csak
15-20 percre is, de berohantak  kis vízimanóim a hullámokba –
merthogy megígértem hogy megfürdünk. Volt, akinek ez élete
elsõ balatoni lubickolása volt, „a parkolóban öltözve a buszon és
a busz mögött”.

S jött a nyár, majd a hatodik év.
2008. szeptember 13-án kezdtük az elsõ közös programot

Gyõrben. Szent László mondákat mesélve jártuk a várost, és a
századokat megfejtve néztük a középkori házakat. Majd az él-
ményfürdõben vidám pancsolással folytattuk a napot. Lányaim
rávettek engem is, hogy lecsússzak egy csövön.

November 29-én az emberi testet tanulmányoztuk a „Bodies”
kiállításon.

December 6-án az Operaházban a „Diótörõ” balettet láttuk és
idegenvezetõ segítségével bejárhattuk hazánk legszebb színházát.

December 21-én kilencen lehetõséget kaptunk arra, hogy a
Parlamenti Karácsonyon részt vehessünk – hatalmas élmény volt.

Január 31-én a „Figaró házasságát” láttuk az Operában, erre
az elõadásra ismét Éva néni szerzett jegyet.

Március 7-én újra Révkomáromban jártunk. A „Minden egér
szereti a sajtot” címû kedves zenés mesejátékot élvezhettük.

Április 25-én a Természettudományi Múzeumba indultunk. Nagy
élmény volt az üvegpadló alatti tengeri csodák világa, a madárhangok
és „Noé bárkája”. Aznap délután a Planetáriumban az „Utazás a Mars-
ra” címû vetítéssel bõvítettük csillagászati tudásunkat.

Május 16-án a Margitszigetre vittem kis csapatomat. Õk brin-
gáztak, én futottam utánuk ☺ Majd fogaskerekûvel zötyögtünk
fel a János-hegyre.

Május 23-24-én volt az elsõ neszmélyi hajósszállásunk. Ka-
binban lakni, csónakázni, szigetet felfedezni oly jó volt, hogy
azóta hetedikben és nyolcadikban is folytattuk eme „hajóséle-
tet”. Peti vízirendõr apukája csónakáztatta gyerekeinket. A du-
nai naplementéket és a vízivilágot jó volt együtt megélni.

Júniusban 3-4-5-6-án Szerencs – Monok – Tokaj – Sárospa-
tak – Aggtelek – Miskolctapolca – Eger – Parád – Kékestetõ volt
az úticélunk. A cseppkõbarlang és a barlangfürdõ hatalmas él-
mény volt mindenkinek. De a sárospataki várat sem feledjük,
hisz múzeumnyitás elõtt „csak nekünk” mutatták meg a pincé-
tõl a kilátóig a várat, és még harci díszbe is öltözhettünk, az
ágyúkat is megszólaltathatták a fiúk, nagy rémületemre. ☺

(Folytatás az 5. oldalon)
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Veszélyes nyár
(Folytatás a 2. oldalról)
tékanyagot tartalmazó anyagból készítik,
ám a fekete hennához szenet és egyéb fes-
tékanyagokat adnak, hogy a minta söté-
tebb és tartósabb legyen.

Szúnyogcsípés - A szúnyogok nem
csak mérhetetlenül
idegesítõek a zümmögé-
sük és a viszketõ csípésük
miatt, de bõrfertõzést is
okozhatnak. Emellett a dengu-láz, nyu-
gat-nílusi vírus és egyéb betegségek hor-
dozói is. A szúnyogcsípés ellen különféle
krémekkel védekezhetsz , illetve öltözz fel
úgy, hogy lehetõleg minél nagyobb testfe-
lületed fedett legyen, amikor a szabadban
tartózkodsz. Kerüld az állóvizeket, mert
ezek a vérszívók ide járnak petét rakni.

Kullancsok - Amennyiben szabadtéri
programot szervezel, légy
óvatos a kullancsokkal!
Ezek akár a fûszálról is át-
kerülhetnek rád! Az egyre
nagyobb százalékban fertõ-
zött egyedektõl Lyme-kórt és agyhártya-
gyulladást is kaphatsz! Az utóbbi ellen lé-
tezik védõoltás, a Lyme-kórra azonban na-
gyon figyelni kell! A kullancsot mindig tá-
volítsd el, és védekezz ellenük úgy, hogy
ha a szabadba mégy, hosszú nadrágot,
hosszú ujjú pólót és kalapot viselsz, vala-
mint használj kullancsriasztót!

Darázscsípés - A darázscsípésre álta-
lában közepes duzzanat, fájdalom és
viszketés a jellem-
zõ. Egyeseknél
azonban durva al-
lergiás reakciókat
vált ki, mely csa-
lánkiütést, száj- és torokduzzanatot, ne-
hézlégzést okoz. Amennyiben komoly al-
lergiás reakciót tapasztalsz, feküdj le és
kerülj  mihamarabb orvosközelbe!

Strandpapucs - Na-
gyon kényelmes és divatos
viselet, de semmi védelmet
nem nyújt a lábujjaidnak.
Így ezek teljesen védtelenek az üvegvágás,
rovarcsípés ellen. Akkor sem védi a lábuj-
jaidat, ha ráejtesz valamit! Fontold meg in-
kább a zárt papucsok viselését!

Napégés - Amennyiben túlzottan ki
vagy téve a káros UV sugárzásnak, az
könnyen fájdalmas bõrpírral járó leégést
okoz. A napégés tünetei már néhány órá-
val a napon való tartózkodás után jelent-
keznek, de csak hetekkel késõbb múlnak
el. Fájdalomcsillapítók, aloés készítmé-
nyek, hidratáló krémek segíthetnek a fáj-
dalom enyhítésében.

Filmajánló - Anyát a Marsra!
„Vidd ki a szemetet!” „Edd meg a vacsorát!” – Mi szükség is van az anyukákra? Nos,

a kilenc éves Milo (Seth Green) akkor jön rá, valójában milyen nagy szüksége is van az
anyukájára, amikor marslakók rabolják el a mamát, hogy ellopják az „anyaságát” a kis
marslakó gyerekeknek.

Milo számára ekkor veszi kezdetét élete legnagyobb kalandja: potyautas lesz egy
ûrhajón; bonyolult, többszintes bolygót kell navigálnia, és meg kell küzdenie egy
egész ûrlény-nemzettel és vezérükkel (Mindy Sterling). Gribble (Dan Fogler), az agy-
ban nagy földalatti földlakó, és a lázadó marslakólány, Ki (Elizabeth Harnois) segítsé-
gével. Milo-nak vajon sikerül megtalálnia eltûnt édesanyját?

A Karácsonyi Ének és a Polar Express alkotógárdája ismét összeállt, hogy megmu-
tassák nekünk Milo nagyszabású mentõakciójának történetét – egy lenyûgözõ, boly-
góközi 3D kalandot.

Érdekességek:
• A Bloom County képregény Pulitzer-díjas írója, Berkeley Breathed a szerzõje és

illusztrátora az Anyát a Marsra! címû könyvnek. A történetet részben felesége és gyer-
meke, Milo kis összetûzései inspirálták.

• A producer az a Robert Zemeckis, aki írta, rendezte és a produceri feladatokat is
ellátta a Disney Karácsonyi ének címû filmjénél, és a Polar Expressz-nél, igazi úttörõ-
nek számít az úgynevezett performance-capture filmkészítésben. A folyamat lényegé-
ben azt takarja, hogy digitálisan rögzítik a színészek játékát számítógéppel vezérelt
kamerákkal, teljes 360°-ban, ezzel olyan lehetõséget adva a színészeknek, például Jim
Carrey-nek és Tom Hanks-nek, hogy akár több szerepet is játszhassanak, azaz egy
filmen belül egy-egy karaktert különbözõ életstádiumban is életre kelthessenek. Ezzel
a technikával oldható meg, hogy a 36 éves Seth Green egy 9 éves fiút alakítson.

Tegyünk együtt az állatokért! - Rex Komárom
Õsz elején kezdtem el rexezni. Nagyon szeretem a kutyákat, csak sajnos otthon nem

lehet sajátom, ezért egyszer felhívtam az egyesület elnökét, és megkérdeztem tõle,
hogy mikor mehetek ki. Eleinte mindig egyedül mentem, de aztán összeismerkedtem
a többiekkel is. Idõközben teljesen hozzászoktunk egymáshoz, egy nagyon jó kapcsolat
alakult ki közöttünk, és boldog vagyok, hogy elkezdtem rexezni.

Hogy mit is csinálunk itt? Takarítunk, etetünk, itatunk, sétáltatunk és szeretgetjük
a gazdátlan kutyákat, mert ez nekik kimaradt. Persze önkéntesnek lenni nem csak
kötelesség és munka: idõnként szervezünk közös programokat, mintegy csapatépítés
gyanánt.

Várjuk a KOMOLYAN segíteni szándékozó önkénteseket, a leendõ gazdikat és
persze nem utolsó sorban az adományokat is, hiszen még messze állunk attól, hogy
igazán mindent a legjobb formában meg tudjunk adni a kidobott kutyáknak.

Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, vagy örökbefogadnál egy kutyát, esetleg egy kis
adománnyal szeretnéd gazdagítani a menhelyet, vedd fel velem a kapcsolatot, írj az e-
mail-emre!

E-mail: nagy.zsofia.sara@gmail.com
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Szaladnak az évek
– A koppánymonostori Dózsa György Általános Iskola most végzõ osztályának elmúlt 4 éve –

(Folytatás a 3. oldalról)
Egerben megmutattam régi fõiskolám kedves tanszékeit, a

történelem és orosz tanszékeket, de a csillagvizsgáló és a fizikai
kísérletek szobája is elnyerte a gyerekek tetszését.

S jött a hetedikes tanév (2009/2010.)
Október 10-én a Hadtörténeti Múzeumba vittem osztályo-

mat. A ’48-as kiállítás és a sok háborús fegyver tetszett akkor a
legjobban. Aznap délután egy 3D-s filmet, az „Égbõl fasírt”-ot
néztük meg. A film nem is annyira, de a technika csoda volt
mindünknek.

November 13-án ismét a „Vam Design Center”-be vettünk
jegyet, hogy megnézzük a „Tutanhamon” kiállítást. Azt láthat-
tuk, amit annak idején a nagy felfedezõ „Carter” látott.

December 5-én a „Botticellitõl Tiziánoig” címû festészeti ki-
állítást látogattuk meg. Késõ délután a „120 éves a fõvárosi Nagy-
cirkusz” elõadását láttuk. Délután a Citadellához is felsétáltunk,
s onnan gyönyörködtünk a világ legszebb fõvárosában.

Január 16-án a Vígszínházban a „Varázsfuvolát” láttuk.
Március 6-án ismét a Szépmûvészeti Múzeumba vittem ta-

nítványaimat a moszkvai „Puskin Múzeum” idõszaki kiállításá-
ra ☺  Kedvenc múzeumom ☺ Délután a „Csodák Palotájában”
kísérletezhettek, szerezhettek technikai tapasztalatokat.

Ápilis 26-án ismét színházban töltöttük az esténket. A „Klap-
ka” címû elõadást néztük meg a révkomáromi Kultúrházban.

S jött május 7-8-a. Természetesen Neszmély, hajóskanzen.
Játékos vetélkedõkkel, sok vidámsággal. Számháború, hunyó,
nagy séták.

Júniusban (3-4-5-én) Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Sze-
ged – Ópusztaszer – Gyula csodáival ismerkedtünk. Voltunk
játékmúzeumban, Katona József szülõházában, betyármúzeum-
ban, körbejártuk a Feszty-körképet, Szegeden sikerült a dóm
tornyába is feljutnunk, láttuk a szegedi papucsos Madonnát, a
gyulai vár csoda ipartörténeti kiállítását, és ne feledjem a 100
éves cukrászdát sem! Vajon hányszor csúsztak gyerekeim le a
szegedi víziparadicsom hihetetlen sokféle csúszdáján? Én csak
távolabbról csodáltam õket.  S ismét itt volt az õsz. Nagyot nõt-
tek. Fejemre nõttek. Magasak, ügyesek, okosak – néha nem ☺

A 2010/11-es tanévben a tanulás volt a legfontosabb a tovább-
tanulás miatt. Lassan mindenki megkapja a válaszlevelet, hogy
melyik iskola fogadja õket. Kitti Gyõrben a Hild építészeti isko-
lában, Julcsi a Révai Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Barbi

és Rami a nulladik németet választották - nagy örömömre - a
komáromi Széchenyi iskolában. Zsófi, Danika és Betti a
Kempelen iskolát választotta, Vili, Pali, Józsi szakmát tanulnak.
Dia, Kitti, Gyula, Petike még várják a választ.

Ebben a tanévben a gyõri kalandparkban voltunk, nemré-
gen Budapesten az Operaházban Erkel „Bánk bán” címû ope-
ráját láttuk. Délután Munkácsy Trilogiáját néztük meg a „Bu-
davári Palotában” s ismét nagyszerû idegenvezetõ ismertette meg
velünk e csoda festményeket.

Május 7-8-án a neszmélyi hajószállásunkat ismét elfoglal-
hattuk. Hajóztunk, felmásztunk a Várhegyre, fiaim a Király pa-
takot akarták „felduzzasztani”, majdnem sikerült. Hajnalban
bejártuk a szigetet, az esti sötétségben pedig hunyóztunk. A két
kísérõ anyuka, Kriszti, Rozika és a szintén mindig velünk tartó
apuka, Szilárd, nagyon finom paprikás krumplit, spagettit és
chilisbabot fõztek.

Neszmélyre szülõk hozzák-viszik a gyerekeiket, s mint a
batyusbálon, mindenki hoz a „menühöz” alapanyagot. Készü-
lünk a tanév végi háromnapos kirándulásra Pécs – Szigetvár –
Mohács – Pécsvárad nevezetességei várnak ránk.

Van egy kedves és segítõkész buszvezetõnk is, akivel évek
óta együtt utazunk. Gyerekbarát és minden érdekli. Évrõl évre
õ látja a legjobban, hogy hogyan nõnek a gyerekek.

Húszfõs szép busza van s utánfutó viszi a „pakkot”.
Kérdezhetné bárki, vajon mennyibe kerültek ezek a

hosszabb-rövidebb utak? Van egy óriási segítség számunkra.
Ha budapesti múzeumba viszem tanítványaimat elõzetesen
bejelentve, a vonatjegyért egy fillért sem kell fizetnünk, a buda-
pesti összvonalas csoportosjegy korábban három, most hatszáz
forint. A múzeumokba diákjeggyel olcsóbban bejutunk. A több-
napos utakhoz gyakran segített az önkormányzat és iskolánk
alapítványa is.

Lassan vagy inkább gyorsan eltelt a négy év. Így összegyûjtve
látom, mennyi csodával igyekeztem a közös éveket széppé ten-
ni. Remélem, hogy egy életre  segítséget ad a gyerekeknek, hogy
mennyi szépség,jóság van a világon, csak választani kell, hogy
megtalálják.

Hálával tartozom a Szülõknek, akik takarékoskodtak, gyûj-
töttek, segítettek mindenben. Velem voltak, s megadtak gyerme-
keiknek mindent, hogy ezt a sok csodát megélhessük.

Büszke vagyok tanítványaimra, mert okosan viselkednek
múzeumban, színházban, szállásainkon, s a közlekedési eszkö-
zökön is. S arra is, ahogyan köszöntöttük egymást ünnepeken,
tortát, sütit sütve, hozva, és hogy minden évben oly szépen ün-
nepeltük az Anyák napját.

Már oly sokat írtam, s egyre több emlék jön elõ és akkor még
nem is szóltam a hétköznapokról, a sok közös tanóráról és ver-
senyrõl.

Köszönet mindenkinek, mindenért.
A ballagásra készülünk.
A tablóképek nagyon szépek.
S mit kívánhatok kedves Tanítványaimnak s Szüleiknek?
Legyenek mindig jók, kedvesek, türelmesek, egészségesek,

sikeresek az élet minden pillanatában.
Komárom, 2011. május 11.

Gyõri Árpádné
Szilvi néni
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Lackfi János:

Domboninneni mesék
A meseregény hõsei – Dinnye, a hangyász,
Köles, a bõregér, Janka, a vadmacskalány és
Elemér a kölyökfóka – szüleik akaratából
találtak egymásra, a családok ugyanis úgy
döntöttek, hogy életüket a szép, tágas Va-
donatúj Domboninneni Lakóparkban foly-
tatják. Domboninnen se nem könnyebb, se
nem nehezebb az élet, egy kicsit talán jobb
a levegõ és szebbek a virágok, mint a
Dombontúli Városban. A kicsik számára a
megszokott környezet elvesztése nagy meg-
rázkódtatás, ám egyben lehetõség is arra,
hogy új, érdekes barátokat szerezzenek, és
remek játékokat játszanak. A gyerekek jól
tudják, játszani mindenhol és mindennel
lehet, itt sem tétlenkednek sokáig, birtokuk-
ba veszik a terepet, s aztán máris lehet ver-
senyezni, varázsolni, lövöldözni, mérget
keverni, házat építeni és ki tudja, még
mennyi minden fantasztikus dolgot. Lackfi
János szerzõtársa immáron sokadik alka-
lommal Molnár Jacqueline, aki ezúttal ke-
vesebb színnel dolgozik, viszont kellõ fe-
lületet kap, hogy megalkossa a szöveg ih-
lette domboninneni mesevilág lakóit.

Tabuk és trendek
Kortárs európai ifjúsági

regények a Mórától
Egy péntek délután a Millenáris Fogadójá-
ban, a Könyvtáros klubban tartotta sajtótá-
jékoztatóját a Móra Kiadó. Dian Viktória és
Dóka Péter szerkesztõk segítségével négy,
elsõsorban a tíz év feletti korosztály számá-
ra ajánlott könyvet ismerhettünk meg.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bevezetõjében Dian Viktória elmondta,
hogy sokat töprengtek, mi legyen a könyv-
bemutató címe, hiszen – azt leszámítva,
hogy mind a négy regény külföldi szerzõ
tollából született – meglehetõsen külön-
bözõek. Végül úgy találták: a közös mind-
egyikben az, hogy valamiféle nyugat-eu-
rópai trendnek felelnek meg, olyasminek,
melyet a kiadó – szándéka szerint – szíve-
sen közvetítene a magyar olvasóközönség
felé. Ezen belül a négy könyv egyike ná-
lunk kifejezetten tabunak számító témát
feszeget, így aztán végül is adta magát a
keresett cím: Tabuk és trendek.
Elõször Dian Viktória beszélt, méghozzá a
trendekrõl, lévén – elmondása szerint – a
négy kötetbõl háromnak a mûfaja Európá-
ban manapság roppant népszerû. Az elsõ
könyv, mely ezek közül bemutatásra került
Timothée de Fombelle: Vango – Ég és föld
között címû mûve volt. Ez egy vérbeli törté-
nelmi kalandregény, némi krimivel dúsít-
va. A fõhõs egy hajótörés után egy szigeten
él, múltjából gyakorlatilag semmire sem
emlékszik. Egy napon rábukkan a szom-
széd szigeten fekvõ monostorra, és ez fene-
kestül felforgatja az életet. Számtalan várat-
lan fordulatnak köszönhetõen, egyszer
csak azon kapja magát, hogy menekülnie
kell, mentenie az életét.  S miközben õ
menekül, mi pontos képet kapunk a ’30-as
évek Európájáról, a benne élt valós törté-
nelmi személyekrõl. A rejtélyek egyre so-
kasodnak és minden szál valamiféleképpen
Vango családjához vezet. A teljes igazságra
azonban még több mint fél évet várnunk
kell, hiszen a második, befejezõ rész csak
karácsony táján fog megjelenni, A hazátlan
herceg címmel – tudhattuk meg.
A második kötet, tartalmának ismertetése
elõtt Dian Viktória egy kérdést intézett a
jelenlévõ könyvtárosokhoz, mi szerint:
mi a tapasztalatuk, milyen jellegû köny-
veket kölcsönöznek ki leggyakrabban a
fiatalok? „Fantasyt” – hallatszott innen-
onnan a válasz, és ezzel a kiadó képvise-
lõje is egyetértett. Nem véletlen tehát, hogy
a Móra újdonságai között ez is fellelhetõ.
A regény címe Unika – Az Élet Lángja, egy
olasz regénytrilógia elsõ része. A szerzõ
neve E. J. Allibis, mely már önmagában is
misztikus, hiszen nem egy létezõ személyt
takar, hanem az egyik szereplõt. Dian Vik-
tória felhívta a figyelmünket, hogy bár
kétségtelenül itthon is nagy népszerûség-
nek örvend ez a mûfaj, nem szabad meg-
feledkeznünk arról, hogy míg Nyugat-
Európában a fantasyirodalom igencsak
sokszínû, addig nálunk meglehetõsen
egyoldalú a kínálat. A kiadó törekvései
közé tartozik, hogy ezen a tényen változ-
tasson. A történet – a mûfaj elvárásainak
megfelelõen – hétköznapi tinédzserek
világából indít és az angyalok közé repít
bennünket: kiderül, hogy a három fõsze-
replõ fiatal, egyike maga is angyal, és részt

kell vennie a jó és a rossz angyalok közt
dúló háborúban – ám nagy kérdés, hogy
melyik oldalon tegye ezt meg. Dian sze-
rint, a kötet mind képi világában, mind a
felbukkanó lények tekintetében igazi,
hamisítatlan fantasy.
A harmadik regény a Pöttyös sorozat leg-
újabb darabja, címe: Családcsere, szerzõje:
Éléonore Cannone. Mint megtudhattuk,
mulatságos, humoros lányregényrõl van
szó, ami valójában mindig trendi, sosem
megy ki a divatból. A történet fõszereplõje
két kamasz, kiknek családjai homlokegye-
nest eltérõ életstílust képviselnek. Martin-
ék merev idõbeosztás szerint élnek, amit a
fiú igen nehezen visel, míg Hortensia csu-
pa hóbort, szétszórt családjával boldogul
nehezen. Egy nap aztán elhatározzák: csa-
ládot cserélnek egy hétre, s ez vezet számta-
lan mulatságos szituációhoz.
Nem került részletes bemutatásra, ám
megemlítõdött még egy lányregény, mely
valós szereplõk mellett boszorkányokat is
felvonultat, nem kevés humorral fûszerez-
ve, ez pedig Sarah Mlynowski Buli és báj-
ital címû kötete – ez szintén az idei Könyv-
fesztivál mórás újdonsága.
Ezután Dóka Péter vette át a szót, hogy
együttgondolkodásra invitáljon bennün-
ket, hallgatókat. Azt próbáltuk kideríteni
kérdései segítségével, hogy akad-e ma,
Magyarországon olyan kortárs ifjúsági re-
gény, mely az ún. tabutémákkal foglalko-
zik. Ötletek akadtak ugyan, de igazi telita-
lálat nem volt: meg kellett állapítanunk,
ezen a téren igen csak nagy hiátus van a
magyar piacon. Ezen próbál egy kicsit javí-
tani a Móra Kiadó Tabu könyvek névre
hallgató új sorozatának elsõ darabja Beate
Teresa Hanika: Soha senkinek címû kötete.
A regény a családon belüli erõszak és a
pedofília roppant kényes témáját járja kö-
rül, ám Dóka Péter szerint nem elsõsorban
a téma volt az, ami a könyv kiadására ösztö-
nözte õket, hanem az, hogy véleményük
szerint ez egy valóban izgalmas, érdekfe-
szítõ tudatregény, melyben Malvina, a fõ-
hõsnõ számára is csak lassan válik érthetõ-
vé mi az a súlyos titok, melyet gyermekko-
rában mélyen eltemetett lelke legbelsõbb
zugaiba.
A bemutatónak sikerült felkelteni az ér-
deklõdést a Móra Kiadó új ifjúsági regé-
nyei iránt, mely szemlátomást valóban
tabudöntögetõk és nagyon trendiek.
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Nyulász Péter:

Helka
A Könyvfesztiválon különös érdeklõdés-
sel kerestem Nyulász Péter új kalandre-
gényét, mely a Balaton legendájának új-
raéledését ígéri, egy feledésbe merült mí-
tosz nyomán. A szerzõtõl eddig verseket,
mondókákat olvashattunk (Zsubatta!
Miazami? Miazmég?).  Azt is tudjuk, hogy
történelem-földrajz szakos diplomája
van, emiatt is izgatott, hogy milyen lesz a
regény. A másik ok, hogy nyaranta a csa-
láddal kedvelt kirándulóhelyünk a Bala-
ton-felvidék, kíváncsi voltam, miazamit
még nem tudok róla.
A borítóval egybeszerkesztett fület kihajt-
va, a Balaton-felvidék „varázstérképe” jel-
zi, mely vidékeken, tájakon fogunk járni
olvasás közben. Belelapozva pedig,
Bohony Beatrix illusztrációi sejtetik a
könyvben rejlõ titokzatos világot, mely-
ben a Bakony varázslója, Kamor, útnak
indul Helka hercegkisasszony beiktatási
ünnepségére. A szekerén két állandóan
éhes, ugyanakkor igen csintalan manó
találgatja a hercegnõ avató menüjét („pa-
lacsinta vagy túrógombóc”). A varázsló a
Szurdokvárban lakik, s el kell jutnia a
Soktornyú Kastélyhoz, ami a tihanyi fél-
szigeten található. Eközben a kastélyban
a leendõ hercegnõ az unalmas táncpró-
bák elõl a veszélyekkel teli, tiltott renge-
teg egy közeli tisztására szökik szamócáz-
ni. Itt talál rá hûséges apródja, akivel a
tréfa kedvéért korábban már öltözéket is
cseréltek (koldus és királyfi-motívum), s
így mennének vissza a Kastélyba, ahova
azonban nem jutnak be, mert a palotát
eközben rejtélyes támadás érte. Minden
kapu zárva, sehol egy lélek, leszámítva az
egy fõlovászt, Nóniuszt. Mint Csipkeró-
zsika meséjében, a palota összes lakója
mély álomba merülve alszik. Nóniusz is
csak annyit tud, hogy fekete madarak és
csúszómászók ütöttek rajta a palotán, és
valamiféle csillámport szórva lebénították
a Kastély népét, s õ is csak úgy vészelhet-
te át, hogy a lovardában maradt az állatok
mellett. Aztán felsejlik, hogy a támadás
hátterében ki nem beszélt titkok rejlenek,
melyek elsõ homályos foszlányait a fõlo-
vász és az apród próbálgatja összeilleszte-
ni. Megtudjuk, hogy Bora, a Bakony bo-
szorkánya valaha a tihanyi hercegi pár
életére tört, s a szóbeszéd szerint Helka
nagynénje, Horka, egy átok folytán hol-
lóvá lett, párja, Thuz, pedig erdei vadkan-
ná. De miért kellett annak idején eltitkol-
ni Helka hercegkisasszony születését? S
miért egy nádbölcsõben ringatózva (mó-

zesi analógia) találja meg a kis csecsemõt
az apród? Mivel véletlenül Helkára is ke-
rül a lemoshatatlan csillámporból, nem
várhatnak tovább. Meg kell találniuk
Kamort, akitõl a segítséget remélik. Ló-
hátra kapnak, s nekiindulnak a félelme-
tes Erdõn át, hogy eljussanak a varázsló-
hoz, és feloldhassák a Soktornyú Kastély-
ra telepedett gonosz átkot.
Ezekkel a kalandokkal indul Nyulász Pé-
ter izgalmas meseregénye, melynek cselek-
ményeit egy régi legendára építi a szerzõ.
Az új történet valójában Lipták Gábor: A
Balaton tündére – címû legendájának (ami
Fáy András Sió tündéres regéjének átirata)
szerves folytatása. Helka hercegkisasszony
a régi legendából ismert Helka és Kelén
hercegi pár gyermeke, s õ az, aki most a
veszélyekkel teli útra vállalkozik hû test-
õrével és pajtásával, hogy félelmüket le-
küzdve szembenézzenek a gonoszokkal.
Útjuk során különös segítõkre találnak, el-
kíséri õket a varázsló két szeleburdi manó-
ja, akik nem csak galibát tudnak okozni,
hanem megérzik a „varázsnépek” közelsé-
gét. Mindamellett finnypetrásan félrehalla-
nak mindent, hercegnõi felvonulás helyett
„hencegõs felborulás”-t értenek például. A
humor finoman végig jelen van a mûben, s
kellõ pillanatban fel is oldja a feszültséget,
a kis fõhõsök pedig az izgalmas kalandok
során végigjárják a balatoni táj mesés hely-
színeit, s lassanként felgöngyölítik a múlt-
juk titkait.
Amellett, hogy nagyon érdekfeszítõ a re-
gény (titkos, olykor beszélõ naplóval, kü-
lönbözõ színekben fénylõ térképpel, mely
a veszélyes helyeket jelzi, átokhínárral
borzongatva), mégsem rémisztõ a történet.
Mértéktartó, nem kelt hatásvadász izgal-
makat csakis „továbbolvasási” izgalmakat,
ha van ilyen fogalom. (Ezt a folytonossá-
got egy apró dolog zavarja csak meg: a
kötet minden oldalának tetején megjele-
nik a szerzõ és a cím. Ez idõnként kizök-
kenti az olvasót a mû élvezetébõl).
A regényben nincs felesleges agresszió,
nincs benne öldöklés, az ellenséget kü-
lönbözõ cselekkel hatástalanítják a fõhõ-
sök. Például a ronda, szõrös, szakállas bé-
kák a kõolvasztó szerkezet segítségével
dermednek kõvé, s máris ráismerhetünk
Szentbékkálla helységre, a Kõtengerre. Az
Óriás, amikor elveszíti erejét, bazaltosz-
loppá alakul át. Így a különös bakonyi
felszíni formák kialakulására is kap egy-
fajta magyarázatot a gyerekolvasó, még-
sem didaktikusan.
Ötletesek az eredetmondák, van sodrása
a cselekménynek, ugyanakkor nem csa-
pong és követhetõ. A fejezetekben átszö-
vik egymást a történetszálak, emiatt állan-
dóan fennmarad az olvasói figyelem.

Méltó hazai képviselõje lehet e regény a
külföldi gyermekirodalomban oly nép-
szerû fantasy- történeteknek. Ebbõl a
szempontból hiánypótló mû a hazai kor-
társ gyerekirodalomban.
Mindemellett késztetést érzünk, hogy el-
menjünk a regényben szereplõ helyekre, s
megkeressük Agont, az óriások vezérét a
Szent György-hegyi bazaltorgonák között.
Vagy reménykedünk, hogy a sajkodi sza-
mócásban összetalálkozunk Traminival és
Furminttal, a két pajkos manóval. A regény
beszédes nevei adják az egyik legizgalma-
sabb „kutatómunkát”. Ha filmet készítené-
nek belõle, bizonyára jó hosszú lenne a stáb-
lista. Például Kamor lovát Cuhának, a ja-
vasasszonyt Rezinek hívják, a pelekapitány
pedig a Boncsos névre hallgat. De aki ezek-
bõl nem ismer rá a jellegzetes bakonyi he-
lyekre, azoknak említhetném Ravi Olivér
(becézve Ravi Oli), a fõszakács, vagy Rigó
Jancsi, a kukta nevét. Most már csak azt kel-
lene tudni, hogy mi is lesz vacsorára: pala-
csinta vagy túrógombóc?
Nyulász Péter nem titkolt szándéka volt e
könyv megírásával az is, hogy újra felfe-
dezzük a Balaton környékének gazdag
természeti kincseit, gyönyörû helyeit. Ha
a füredi partokon ücsörgünk, s a vízen a
két legöregebb balatoni hajó, a Helka vagy
a Kelén ringatózik, már azt is tudni fog-
juk, kikrõl nevezték el õket hajdanán.
Csak aztán vigyázzunk, mert aki nem ol-
vasta a Helkát, az még nem tudhatja, há-
nyadán is állunk Sióval, a Balaton tündé-
rével, akit egykor elátkozott a Bakony va-
rázslója, s hogy most akkor tündér-e,
avagy gyíkszerû lény, aminek förtelmes po-
lipkarok kígyóznak a fején. Óvatosan lógas-
suk tehát a lábunkat a vízbe!
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2010. szeptember 3.
Ma reggel, amikor megláttam a tömeget a buszmegállóban,

már sejtettem, hogy nem lesz helyem. A tavalyi tanév utolsó két
hónapja és az idei 2 napja alatt sem volt. A két hónapot már kipi-
hentem nyáron: voltunk a Balatonon, a barátaimmal sátoroztunk
a szakadó esõben, meg a mindennapos fagyizások az
unokatesókkal. Szép is volt a nyár!!! Csak rövid. Igencsak rövid...

Aztán az évnyitón, minden diák legrosszabb napján eszembe
jutottak a kellemetlenségek. Az évnyitó a Mûvelõdési házban volt,
mert az iskolánkat az uniós szabványoknak megfelelõen egy uni-
ós pályázat keretében (leírom, mert olyan szép: KEOP (5.1.0-2008-
0059) Feszty Árpád Általános Iskola és a Csillag Óvoda Energetikai
korszerûsítése) átalakítják, felújítják, környezetbarátabbá teszik
iskolánkat. No, ez eddig rendben is van, de nekünk ki kellett köl-
tözni a suliból, és minden reggel 7.25 perckor indul velünk a busz
a Molajba. Molaj Komárom része, az iskolától körülbelül 7-8 km-
re van, a város határában, Almásfüzitõ közelében. Örül is a hely-
zetnek az almásfüzitõi osztálytársam!

Szóval ma reggel (sem) volt helyem a buszon, és az alatt a 10
perc alatt, amíg beértünk a suliba, azon gondolkodtam, hogy jó
lenne már vissza költöznünk az alma materba (vagy materbe?) ,
mert most nincs rendes tantermünk, táblánk se, és a tanár nem
tud olyan helyre állni, hogy mindenki lássa.

Az elsõ óránk történelem volt, dolgozatot írtunk, mindenki
próbált segíteni magán úgy, ahogy tudott: I-phone, puskatoll,
MP4… Éljen a 21. századi technika! Angolórán a játszótérre men-
tünk, és esküszöm, hogy angolul csúsztam le a csúszdán, a hintá-
ról nem is beszélve. Hinta-palinta, hanta-palinta! Tízóraira hambit
ettünk és csipszet, totál káros mindkettõ, de ez az egy jó dolog van
itt a Molajban! (mármint a büfé). Hamarosan belépett a biosztanár.
Az osztály kellemesen elfoglalta magát: telefon, Mp5-ön filmné-
zés, zenehallgatás, facebook.... Én természetesen megpróbáltam fi-
gyelni, de amikor a tanár a sivatagot magyarázta, egyik osztálytár-
sam beüvöltötte, hogy kacsacsõrû emlõs, a biosztanár kiakadt, és
lefeleltette a kacsacsõrû emlõsbõl. XDXDXDX!

Következõ órán a Himnuszból feleltünk, született egy egyes
is, mert a felelõnk azt mondta, hogy a Himnuszt Kölcsey írta a
honfoglalás alatt. Igencsak meg volt sértõdve a rossz jegy miatt,
bizonygatta hosszasan, hogy a Google-ban rákeresett, és ezt adta
ki. A magyartanár figyelmébe ajánlotta a tankönyvet, és ezzel le
is zárult a vita. Matekon röpdogát írtunk, és hála a számológép-
nek, született is nyolc ötös, dicséretet kaptunk.

Ebédeltünk, aztán rohantunk a buszra, hogy legyen helyünk,
és csodával határos módon le tudtunk ülni! Délután külön an-
gol, klarinétóra, tanulás. Anya morgott egy kicsit, hogy soha
nem segítek a háztartásban, de nem érek rá. Tanulok! Azért egy
kicsit gépeztem, de tévét nem néztem. Most befejezem a napló-
írást, holnap korábban kimegyek a buszhoz, hátha le tudok ülni.

2010. október 4.
Beköltöztünk az iskolába! A megnyitó ünnepséget már csü-

törtökön lebonyolították, én is szerepeltem! Nagyon büszke vol-
tam a megnyitón, hogy ebbe a szépen felújított iskolába járok,
de azért elgondolkodtam azon, hogy az iskola csak idén lesz 30
éves és máris fel kellett újítani... Anya azt mondta, hogy nézzük
meg a Petõfit meg a Klapkát (õ így hívja a Szent Imrét), milyen
régi épületek, nem kell harmincévenként felújítani õket.

Jordán Anna: Boldog szülinapot!
A suli szép lett! Nem szívesen írom ezt le, remélem, nem is

fogja ezt a naplót rajtam kívül olvasni más, de tényleg szép lett!
Öröm ide járni! Kívülrõl új színeket kapott, belülrõl is lefestet-
ték. Új bútorokat, lámpákat, táblákat kaptunk. A mosdók tiszták,
higiénikusak (egyelõre), és mozgásérzékelõs lámpákat szereltek
fel bennük, így spórolva az árammal. Az iskola tetején napkol-
lektor található, az készíti a használati meleg vizet, és szerintem
a fûtésre is rásegít. A könyvtár is új berendezést kapott, gondo-
lom az olvasó gyerektömeg hatására…

Van mozgáskorlátozott lift és WC a suliban, néhányan azt
mondják, hogy minek, hiszen nem is jár egy mozgáskorlátozott
sem az iskolába. Ez igaz, de most már járhat! Akadálymentesítve
vagyunk.

Anyával beszélgettünk az iskoláról, és olyan érdekeset mon-
dott! Nagyon örül annak persze, hogy szép az iskola, és hogy
mindenféle technikai és modern oktatási eszköz a rendelkezé-
sünkre áll: számítógép, DVD-lejátszó, térképek, nyomtató,
internet, mégis az egészben valahogy elvész az tanulás öröme, a
tanulnivágyás, az ismeretszerzés gyönyörûsége. Azt mondja,
hogy aki készen kap mindent, az nem becsüli meg. Hogy könnyû
bármire rákeresni az interneten, de eszünkbe jut-e az, hogy aki
az internetre feltöltötte, mennyit dolgozott vele. Hogy a térké-
peket valaki megrajzolta, sõt elõtte feltérképezte valaki a vilá-
got! És hogy miért nem örülünk annak, hogy tanulhatunk! Na,
erre apa elvigyorogta magát, és kezdte elõhozni anya bizonyít-
ványát! Aztán a nagypapa elmesélte, hogy az õ apukája minden
áldott nap 7 km-t gyalogolt az iskolába és 7 km-t vissza. Én meg
azon mérgelõdök, hogy nincs helyem a buszon!

Mindenesetre érdekes dolgok ezek, elgondolkoztam azon,
hogy mit tennék, ha nem tanulhattam volna meg olvasni meg
írni... Biztosan hiányzott volna, és irigyeltem és féltem volna
attól, aki tanulhatott. Gondolkoztam azon, hogy mi az, ami hiá-
nyozna, ha nem tanulhatnék: olvasás, írás biztosan, talán a ma-
tek is (persze csak alapfokon), történelem, igen az hiányozna!
No, mostantól jobban megbecsülöm azt, amit kapok!

2010. november 5.
Anya ma nagyon leszidott, mert elhagytam az új tolltartómat.

Rám parancsolt, hogy írjam le, milyen „tanulást segítõ eszköze-
im” vannak. (Ezt õ mondta így, néha olyan régimódi!) Ide írom
tantárgyanként:

Tankönyv Füzet Egyéb Magyar 3 db 3db Matematika 21 Kör-
zõ, vonalzó, számológép, szögmérõ Történelem 31 Térkép Fizi-
ka 21 Testnevelés - Tornacipõ, melegítõ, zokni, tornaruha Tech-
nika 1 - Ragasztó, olló, színes papír Biológia 11 Földrajz 31 vak-
térkép Fizika  21 Angol 31 Informatika 11 Ének 12 Rajz- 1 Hû, ezt
nem nagyon tudom felsorolni: festékek, ecsetek, kréta, tus, tin-
ta... Egyebek Iskolatáska, tolltartó: 3 toll, 4 ceruza, színesek, ra-
dír, faragó, sorkihúzó Elég sok mindenem van, hát csoda, hogy
nem tudok mindenre vigyázni?

Elfelejtettem írni: én lettem a DÖK-elnök! A Feszty iskola
diákönkormányzatának elnöke. Szeretném jól csinálni, vannak
terveim: jó lenne egy komáromi általános iskolai újságot létre-
hozni, szeretnék mindenféle jótékonykodó akciót szervezni. De
nagyon nehéz! Nehéz az iskolatársaimat, osztálytársaimat egy-
egy cél érdekében felrázni. Mindenki csak magával foglalkozik

(Folytatás a következõ oldalon)

Mesélõ
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(Folytatás az elõzõ oldalról)
a kapcsolatot egymással nem szóban, ha-
nem a facebookon tartják, különórára jár-
nak... A szüleim ezt úgy mondják, hogy
individualista társadalomban élünk. Jó
lenne ezen változtatni, ez lesz a célom
DÖK-elnökként!

2010. december 20.
Holnap lesz az utolsó tanítási nap a

suliban, igaziból nem is lesz tanítás, Feszty-
nap lesz. Az iskolánk Feszty Árpádról
kapta a nevét, õ volt Jókai Mór unokaveje,
és mivel rajztagozatos iskola a miénk, az õ
nevét vettük fel 20 éve. Feszty Árpád 1856.
december 25-én született, ezért tarjuk a
Feszty-napot mindig ehhez a naphoz kö-
zel: a karácsony elõtti utolsó tanítási na-
pon. Szeretem ezeket az ünnepségeket,
holnap én is szerepelek a betlehemes
mûsorban: énekelni fogok, kicsit izgulok.

Izgulok azért is, mert holnap derül ki,
jól sikerült-e a Feszty-pályázatom. Mivel
harmincéves az iskola, ezért iskolatörté-
neti dolgozatokat kellett írnunk. Mindig
nagy feladat, és mindig csak az utolsó pil-
lanatban vagyok kész vele!

Sok-sok anyagot összegyûjtöttem a 30
éves iskoláról, elolvastam a 20 éves évköny-
vet, végignéztem a régi újságokat, gyûjtöt-
tem képeket, elkészítettem egy iskolatörté-
neti leporellót,  aztán döntöttem: verset
fogok írni az iskoláról! A történetérõl, jel-
legzetességeirõl... A többiek úgyis megír-
ják a  részletesen. Neki is álltam, meg is ír-
tam, ide lemásolom, jaj nagyon izgulok!

Jordán Anna: Boldog szülinapot!

Harminc év számomra igencsak sok idõ
iskolám éltében mégis pár esztendõ.
Harminc tanév sorát összeszedem itten,
ami benne nincsen, azt kifelejtettem.

Gyerekkel telve lett Komárom városa,
délután tanított a Klapka iskola.
Nem lehet ilyesmit sokáig tûrni
sötétben nem lehet ábécét betûzni.

Hamar új iskolát! - hangzott a parancsszó
A KOMÉP lehetett a fõvállalkozó.
Ötszáz munkanap alatt iskolát épít’ni
ezt a munkáskéz biztosan megsínyli.

Kész van az iskola, tizenhat tanterem,
könyvtár, sportpálya, és nagy tornaterem
kész van az iskola, lehetne költözni
de ki fogja a padlót tisztára törölni?

Pedagógus, szülõ, takarító brigád:
szépül az iskola, omlik a barrikád.
Szeptember elsején kilencszáznyolcvannak
ötszázharminkilencen az évnyitón vannak.

Huszonhét tanárral nyitott az iskola
Zengett a trombita, dalolt a fuvola
két idegen nyelv: orosz és német -
boldogította a nebulónépet.

Feszty duatlon
2011. április 27-én rendezték

meg az immár hagyományos Feszty
duatlont.

A verseny, mint mindig, most
is két részbõl állt: futásból és bicik-
lizésbõl. A szokásos módon az
egész verseny alatt minden iskola
ott volt, és az idén is sárga mellé-
nyes bácsik vigyáztak ránk. Mi per-
sze a biciklikkel hajtottunk, ahogy
csak tudtunk. Apukám azt mond-
ta, ez a tempó már túl gyors volt.
Én második, Vizler Dávid harma-
dik helyezet lett.

A jó idõben nagyszerûen érez-
tük magunkat!

Oláh Kriszti

Elsõ igazgató, Reiderék Józsefe
a mûködés alapjait, õ aki letette,
Pirityi Károlyné,  aki õt követte
Margit néniként mindenki szerette.

Tíz év elszaladt, akár egy pillanat,
ismét elérkezett egy fontos mozzanat
Feszty Árpád lett az iskola neve,
kiteljesedhetett a rajztanítás heve.

Igazgatóváltás jött nemsokára
Németh Józsefné lett a szegény pára
Ki a diákhadat rendre szoktatta,
s közben a matekot is mélyen oktatta.

Eltelt néhány év, s a Feszty hírneve
Eljutott az ország zuga s zegibe
A legjobb iskola lett lassan belõle
a fesztysek legalább ezt hiszik felõle.

Horváth Mikós uram az új igazgató,
úgy tûnik néha, hogy mindenható,
földrajz, kézilabda, Eu-s pályázat
ehhez kell aztán hivatásalázat!

Harminc év múltán újult az iskola
Környezetbarát lett minden kis zeg-zuga!
most már csak tanulni kellene benne
hogyha az embernek a kedve meglenne!

Summáját írom a Feszty iskolának
(Summáját írom Eger várának dallamára...)

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT FESZTY ISKOLA!

Olvasótábor
A Jókai Mór Városi Könyvtár a TÁMOP – 3.2.4-08/1-2009-005 Tudásexpó Exp-
ressz címû pályázaton sikeresen szerepelt. Ennek keretében lehetõségünk
nyílik olvasótábor szervezésére általános iskolások számára.
Az olvasótábor napközis jellegû lesz, 8-17 óráig foglalkozunk a gyerekekkel.
A programok között többek között koncert, író-olvasó találkozó, kirándulás
szerepel.
A tábor idõpontja:
2011. július 11-15.
A tábor helyszíne
(bár sokat fogunk „csavarogni”):
Gyermekkönyvtár,
Komárom, Jedlik Ányos utca 8.
A gyerekek a táborban teljes
ellátást (ebéd, uzsonna) kapnak.
További információ: 540-067
20/5669006 (Mikolasek Zsófia)
mikolasek.zsofia@freemail.hu
Jelentkezési határidõ: június 15.

Mesélõ
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Pályázatok
APA ÉS ÉN - RAJZ- ÉS DIGITÁLIS FO-
TÓPÁLYÁZAT
Kiíró: ORG4YOU
Határidõ: 2011.06.19
Érvényes: 2011.06.19
Tárgymutató: rajz- és digitális fotópályázat
Pályázhat: 4-6 évesek;  7-10 évesek; 10 év felett

APÁK NAPI RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT
Az ORG4YOU rajz- és digitális fotópályázatot hirdet óvodás és
kisiskolás gyermekek részére APÁK NAPJA alkalmából a követ-
kezõ címmel: „APA ÉS ÉN” NE CSAK ANYÁK NAPJA LEGYEN,
ÜNNEPELJÜK AZ APUKÁKAT IS!
Kíváncsiak vagyunk, hogyan látod apukádat, hogy játszotok
együtt, miket szerettek együtt csinálni. Küldd be rajzodat, fotó-
dat, mutasd meg, Te hogyan látod APUKÁDAT!  Mutasd meg
neki, és nekünk is, hogy milyen fontos Õ neked.  A legjobb
rajzokat, képeket bemutatjuk honlapunkon, Facebook oldalun-
kon és az elsõ 3 helyezettet pedig nyereményekkel is díjazzuk!
A versenyre a nevezés ingyenes.
A pályázat ideje 2011. május 04.-2011. június 19.
Beérkezési határidõ: 2011. június 19. 12 óra
Eredményhirdetés: 2011.június 21. 12 óra
Kategóriák: Rajzpályázat: 4-6 évesek; 7-10 évesek; 10 év felett.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
FOTÓPÁLYÁZAT II.
Kiíró: Féja Géza Közösségi Ház (Esztergom);

Komárom-Esztergom Megyei  Önkormányzat
Határidõ: 2011.07.30
Érvényes: 2011.07.30
Tárgymutató: fotópályázat, a magyar táj és a magyarok

élete Európában
Pályázhat: bárki részt vehet Komárom-Esztergom megyé

bõl és az ISTER-GRANUM Eurorégió területé-
rõl életkortól és foglalkozástól függetlenül

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat  az Esztergomi-
Kertvárosi Féja Géza Közösségi Házzal együttmûködve
fotópályázatot hirdet.
A pályázat célja:  a megye kortárs fotómûvészeti alkotásaiból
vándorkiállítás rendezése
A fotópályázaton bárki részt vehet Komárom-Esztergom megyé-
bõl és az ISTER-GRANUM Eurorégió területérõl életkortól és
foglalkozástól függetlenül.
Jelentkezési határidõ és a munkák elküldésének idõpontja
folyamatos 2011. július 30-ig.

KEDVEZMÉNYES MÉDIATÁBOR
Kiíró: Médiatábor
Határidõ: 2011.06.15
Érvényes: 2011.06.15
Tárgymutató: médiatábor
Pályázhat: 12-19 éves diákok

Tíz éve mûködõ médiatáborunkba kedvezményes áron várjuk
a 12-19 éves, nagycsaládban élõ gyermekeket Nagykovácsiba.
Kedvezmény mértéke gyermekenként 3000 Ft.
Immár tizedik éve szervezünk bentlakásos (a közelben élõk szá-
mára bejárós) MÉDIATÁBORT az újságírás mûhelytitkai, a te-
levízió és a film világa iránt érdeklõdõ 12-19 éves (6-12. évfolya-
mos) fiatalok számára.
Idén JÚNIUS 27. és JÚLIUS 3. között táborozunk NAGYKO-
VÁCSIBAN, egy kastélyban, ahonnan ellátogatunk fõvárosi te-
levízió-, rádió-, lapszerkesztõségekbe, a többi napon beavatjuk a
diákokat az újságírás mûhelytitkaiba, meglátogatnak bennün-
ket újságírók, rövidfilmeket forgatunk, önismereti- és kommu-
nikációs játékokat játszunk.
Egy hét teljes ellátással, szállással 31 000 Ft (nagycsaládos vagy
testvérkedvezménnyel 28 000 Ft), szállás nélkül 21 000 Ft.
Jelentkezési határidõ: 2011. június 15.
Honlapunk, ahol cikkek olvashatók, fotók és filmek nézegethe-
tõk a régi táborokról: http://mediatabor.uw.hu
További információ: Benedek Ágnes (20)9310-800, honlap: http:/
/mediatabor.uw.hu e-mail: mediatabor@gmail.com

ZENE.ON
Kiíró: E.ON Hungária Zrt.
Határidõ: 2011.06.12
Érvényes: 2011.06.12
Tárgymutató: amatõr zenei tehetségkutatás
Pályázhat: 6-14 éves gyermekek egyéni és csoportos kate-

góriákban pályázhatnak, az õket képzõ közok-
tatási intézmény (illetve tantestületének valame-
lyik tagja) általi nevezéssel.14. életévüket betöl-
tött személyek egyénileg és csoportosan nevez-
hetnek, saját nevükben, illetve csoportos neve-
zés esetén a csoport vezetõje / kapcsolattartója
által. A pályázók kizárólag magyarországi tar-
tózkodási hellyel rendelkezõ természetes sze-
mélyek lehetnek.

Pályázati felhívás
Az E.ON Hungária Zrt. a Liszt Ferenc év szellemiségéhez kap-
csolódóan “ZENE.ON” címmel amatõr zenei tehetségkutató
pályázatot hirdet 4 kategóriában.
A pályázati idõszak kezdete: 2011. május 2. 8.00 óra
A pályázati idõszak vége: 2011. június 12. 8.00 óra
A pályázat típusa: országos
A pályázat célja A meghirdetett pályázat célja Liszt Ferenc alko-
tói munkásságának népszerûsítése, közelebb vitele a kultúra és
zene iránt érdeklõdõ emberekhez és a kreatív, zenei tehetséggel,
vállalkozó szellemmel és önkifejezõ erõvel rendelkezõ célcso-
portokhoz, valamint a zenei tehetség és teljesítmények elisme-
rése, a szó legnemesebb értelmében vett amatõr muzsikusok to-
vábbi zenei fejlõdésének támogatása.

FOTÓPÁLYÁZAT A SZERETETRÕL
Kiíró: Kölyökbirodalom
Határidõ: 2011.06.30
Érvényes: 2011.06.30

Pályázat
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Pályázatok
Tárgymutató: fotópályázat a szeretetrõl
Pályázhat: bárki

Kölyökbirodalom fotópályázat a SZERETETRÕL
Beküldési határidõ: 2011. 06. 30.
Pályázat kiírása:
küldd el azt a képet gyermeke(i)drõl, családodról, amely szerin-
ted a legjobban fejezi ki a szeretetet, törõdést. Lehet színes, feke-
te-fehér, portré vagy egész alakos, vicces vagy meghitt, szórakoz-
tató vagy elgondolkodtató.
Pályázat célja:
megmutatni, hogy a szeretet milyen sokszínû, a család és a gyer-
mek milyen fontos szerepet tölt be életünkben. Tudatosítani az
emberekben-magunkban, hogy az igazán fontos dolgok az élet-
ben, nem tárgyakban, vagy anyagi javakban mérhetõek, hanem
ami/aki nap, mint nap velünk van: gyermekünk, családunk.

EZ CSÚCS!
Kiíró: Kétágú Hegy Természetvédelmi és Kulturális

Közhasznú Egyesület
Határidõ: 2011.07.01
Érvényes: 2011.07.01
Tárgymutató: mobiltelefonon és magyarországi helyszíneken

rögzített természetfilmnek nevezhetõ etûdök
elkészítése

Pályázhat: kortól, nemtõl függetlenül bárki

Pályázati felhívás One Minute Mobile Video (OMMV) készítésére
A Kétágú Hegy Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egye-
sület az idei, immár VII. országos természetfilm-fesztiválhoz kap-
csolódóan (Pusztaszer, 2011. augusztus 5-7.) “Ez csúcs!” címmel
One Minute Mobile Video felhívást tesz közzé maximum 1 per-
ces, kizárólag mobiltelefonon és magyarországi helyszíneken
rögzített, és “gépben vágott”, azaz utólagosan vágóprogramok-
kal nem manipulált, természetfilmnek nevezhetõ etûdök elké-
szítésére, kortól, nemtõl függetlenül.
Idei témánk: Magyarország középhegységeink ismert vagy ke-
vésbé ismert kilátópontjairól készített panorámafelvételek (pl.
Kõris-hegy, Tar-kõ, Kis-Gerecse stb.), valamint híres sziklák, szik-
laformák, sziklacsoportok és sziklakibúvások (pl. Babás szerkö-
vek, Pengõ-kõ, Vadálló-kövek stb.) megörökítése, a lehetõségek-
hez képest kreatív és egyéni módon.
Az elkészült pályamûvek aláfestõ zenéje csak a felvétel környe-
zetében hallható természetes zajhatás (patak csobogása, szél fú-
jása stb.) lehet. Abban az esetben, ha a szerzõ narrációval is sze-
retné ellátni a mûvét, ezt csak a helyszínen, a felvétel készítése
közben teheti meg, utólag nem. Tehát: csak természetesen.
Az elkészült pályamûveket kérjük valamely, a szerzõ által prefe-
rált videomegosztóra (YouTube, Vimeo stb.) feltölteni, és a lin-
ket a rendezvény Facebook oldalán posztolni: http://
www.facebook.com/naturfilmfest
1. az alkotó nevének (e-mail elérhetõségét),
2. a felvétel címének és a készítés pontos helyszínének (pl. Vad-
álló-kövek, Visegrádi-hegység),
3. valamint az alkotónak a mûre vonatkozó rövid megjegyzésé-
nek feltüntetésével.
Figyelem! A feltöltött videó összes játékideje nem lépheti túl a

60 másodpercet! A játékidõ túllépése az alkotás versenybõl tör-
ténõ kizárását vonhatja maga után.
A pályamûvek posztolásának záró idõpontja: 2011. július 1.
24:00 óra.

LEGKEDVESEBB OLVASMÁNYOM
HÕSE
Kiíró: Solymár Imre Városi Könyvtár (Bonyhád)
Határidõ: 2011.06.01
Érvényes: 2011.06.01
Tárgymutató: rajzpályázat, legkedvesebb olvasmányom hõse
Pályázhat: minden lelkes 3-18 éves korú gyermek

Solymár Imre Városi Könyvtár a rajzpályázatot hirdet 3-18 éves
korú gyerekek részére.
Pályázat témája:”Legkedvesebb olvasmányom hõse” (bármilyen
irodalmi mûbõl)
Pályázni lehet: A/4-es méretben bármilyen technikával
A pályázatra jelentkezhet minden lelkes 3-18 éves korú gyermek.
A pályázatok beküldésének módja: postán: Solymár Imre Vá-
rosi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel u. 50. vagy személyesen
A pályamûvek beadási határideje: 2011. június 1.
Kérjük, hogy a munkákon a következõ információkat tüntessék
fel: pályamunka alkotójának neve, kora, telefonszáma, e-mail
címe, levelezési címe, iskolájának neve, címe, telefonszáma és a
felkészítõ pedagógus neve.
Segítséget és információt ad:
Schnell-Nagy Erika  Telefonszám: 74/451-834.  E-mail:
erika@bokonyvt.hu
Díjazás négy korcsoportban 3-5,: 6-9, 10-14 és 15-18 éves korig az
elsõ három helyezett.  A beküldött pályamunkákból a Völgysé-
gi Könyvfesztivál ideje alatt kiállítást rendezünk.
Eredményhirdetés ünnepélyes keretek között a Völgységi Könyv-
fesztiválon. A díjátadás pontos idejérõl minden résztvevõt értesí-
tünk. Solymár Imre Városi Könyvtár 7150 Bonyhád, Perczel u. 50.
Tel./fax.: 06-74-451-834 web: http://www.bokonyvt.hu

RAJZOLD LE A SZOBÁDAT!
Kiíró: RS Bútoráruház
Határidõ: 2011.08.31
Érvényes: 2011.08.31
 Tárgymutató: rajzpályázat, saját szobád
Pályázhat: 4-10 éves korú gyermekek

- Országos gyermekrajz-pályázat -
”Rajzold le a szobádat!” címmel - elsõ alkalommal, de hagyomány-
teremtõ célzattal kerül megrendezésre az Országos gyermekrajz
pályázat, melyre a 4-10 éves korú gyermekek jelentkezhetnek. Az
alkotásokat saját szobájukról kell készíteni. A beérkezett gyermek-
rajzokról kiállítást rendezünk, melynek helyszínt az RS M7 Bú-
toráruház ad Budaörsön. Emellett interneten a http://www.rs.hu/
gyermekrajz oldalon tekinthetõek meg az alkotások.
Pályázati idõszak: 2011. június 1. - augusztus 31.
További információ: 1135 Bp., Fáy utca 81-83. Tel.: 06-1-340-1303

Pályázat
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KÖZLEKEDJ ÖKOSAN!

Kiíró: Nemzeti Erõforrás Minisztérium; Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium; Vidékfejlesztési Minisz-
térium

Határidõ: 2011.07.15
Érvényes: 2011.07.15
Tárgymutató: rajz- és fotópályázat, autómentes nap
Pályázhat: - óvodás egyéni és csoportos kategória

- kisiskolás egyéni és csoportos kategória (1-4.
osztály)
- felsõ tagozatos egyéni és csoportos kategória
(5-8. osztály)
- középiskolás egyéni kategória (9-12. osztály)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium és a Nemzeti Erõforrás Minisztérium ismét rajz- és fotó-
pályázatot hirdet a 2011. szeptember 16-22. között megrendezen-
dõ Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából.
A pályázat mottója: “Közlekedj ÖKOsan!”
A pályázaton a mottóhoz kapcsolódó rajzokkal, fotókkal, és egyéb
alkotásokkal lehet részt venni.
Pályázati kategóriák:
1. Rajzpályázat:
- óvodás egyéni és csoportos kategória
- kisiskolás egyéni és csoportos kategória (1-4. osztály)
- felsõ tagozatos egyéni és csoportos kategória (5-8. osztály)
2. Fotópályázat:
- felsõ tagozatos egyéni kategória (5-8. osztály)
- középiskolás egyéni kategória (9-12. osztály)
3. Családi kategória:
Bármely, szabadon választott technikával készített alkotás, amely-
nek elkészítésében az összes benevezett családtag részt vett. [pl.
1 perces kisfilm, fotósorozat, makett vagy montázs/kollázs (max
50x50 cm), prózai mû stb.]
A családi kategória nagymértékben épít a család alkotóerejére,
teremtõ gondolataira, ezért igen kevés megkötést tartalmaz. A
pályázat lényege, hogy a család, miután elbeszélgetett a pályá-
zati kiírásról, a megbeszélés nyomán közös munkával, együtt-
mûködve alkot, közösen létrehozva egyetlen pályamûvet, amely
közös munkájuk gyümölcse. A beküldött anyag melléklete a
mû címe, a készítõ családtagok neve, életkora és családban be-
töltött helye. (pl. nagyapa, nagybácsi, 3. gyerek)

ÉV FÁJA 2011

Kiíró: Ökotárs Alapítvány
Határidõ: 2011.06.20
Érvényes: 2011.06.20
Tárgymutató: díj, az év fája
Pályázhat: bármilyen magánszemély vagy csoport, szervezet

Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon ismét meghirdeti az
Év Fája vetélkedõt, melyre bármilyen magánszemély vagy cso-
port, szervezet jelölheti kedvenc fáját.

Pályázatok
Az egész országban meghirdetett Év Fája pályázattal az Európai
Év Fája versenyhez kapcsolódunk. A vetélkedõ célja, hogy a fák
természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek
figyelmét a környezettudatosságra.
A kezdeményezés 2010-ben nem várt érdeklõdést keltett: a júli-
us 31-i határidõig összesen 125 fát jelöltek az ország minden
részébõl magánszemélyek, civil szervezetek és önkormányzat-
ok. A döntõbe jutott 13 fára összesen 16 037 érvényes szavazat
érkezett, amelyek közül a nyertes Letenyei Platán 4346 szavaza-
tot kapott. A platán a 2011 elején lebonyolított európai verse-
nyen harmadik helyezést ért el.
Az Év fája vetélkedõ keretében nem a legnagyobb vagy legöre-
gebb fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölõknek valamiért
fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot
kínál, vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élõk minden-
napjaiban.
Az Év Fáját egyének és közösségek is jelölhetik, akár baráti tár-
saságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkor-
mányzatok vagy vállalkozások. A vetélkedõre jelölt fákból az
Ökotárs Alapítvány szakmai zsûrije 12-13 döntõst választ (a be-
érkezõ jelölések számának függvényében). Ezek közül az õsz
folyamán a közönség szavazással választhatja ki kedvencét. Az
Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz!
A nyertes fa egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utal-
ványt kap, amelyet díjátadó ünnepség keretében nyújtunk át a
fát jelölõknek. Az összeget a fa egészségét biztosító kezelésre,
közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézke-
désekre nincs szükség, ugyanazon településen õshonos cseme-
ték ültetésére lehet felhasználni.
A jelölésnek tartalmaznia kell:
- a fa történetét (lehet mítosz, legenda, személyes történet vagy
történelmi tény);
- a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleg GPS koordináta);
- egyéb adatait (faj, magasság, kor, átmérõ);
- egy fényképet a fáról.
(Amennyiben a jelölt fa magántulajdonban van, érdemes a tu-
lajdonostól engedélyt kérni a fa nevezéséhez.)
2011-ben elõször a “Hõs Fa” kategóriában is várunk nevezéseket.
Erre a címre olyan fák jelölését várjuk, melyek élete vagy természe-
tes környezete, élõhelye veszélyben van, és amelynek megmenté-
séért a jelölõk sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is.
Ezzel a kategóriával nemcsak arra kívánjuk felhívni a figyelmet,
hogy a közvetlen környezetünkben élõ fák is számtalan veszély-
nek (kivágás, elszáradás stb.) vannak kitéve, de szeretnénk - leg-
alább jelképesen - elismerni azok áldozatos munkáját is, akik ké-
szek tenni megmentésük érdekében, valamennyiünk javára!
Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a verseny-
ben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek!
A jelöléseket a http://evfaja.okotars.hu oldalon lehet beadni, az
ott található adatlapon.
Beadási határidõ: 2011. június 20. Az Év Fája programmal vagy a
nevezéssel kapcsolatban további információt Sólyom Évától kap-
hatnak (411-3500, solyom@okotars.hu)

Pályázat
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Pályázatok
APRÓSÁGOK NAGY TETTEI, RAJZPÁ-
LYÁZAT
Kiíró: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Egyesülete
Határidõ: 2011.08.31
Érvényes: 2011.08.31
 Tárgymutató: rajzpályázat, fogyatékkal élõk segítése
Pályázhat: minden 3-14 év közötti Magyarországon vagy ha-

tárainkon kívül élõ gyermek

Tudtad, hogy te is igazi önkéntes lehetsz?
Ha elolvasod az árcédulát a boltban egy szemüveges néninek,
vagy segítesz kinyitni az ajtót egy kerekesszékes bácsinak, már is
beléphetsz azok közé a hõsök közé, akik önkéntesen segítenek
más embereken.
Szerinted hogyan tudnál segíteni olyan embereknek, akik nem
olyan egészségesek mint te?
Ragadj papírt és színes ceruzát, és rajzold le nekünk, hogy ho-
gyan segíthetnél egy vak, kerekesszékes, hallássérült vagy más
fogyatékossággal élõ bácsinak vagy néninek!
A tehetségednek nem akarunk határt szabni, úgy, hogy használ-
hatsz grafitceruzát, zsírkrétát, vízfestéket, temperát, de ragaszt-
hatsz is.
Az elkészített pályamunkádat küldd el nekünk, és a beérkezett
képekbõl vándorkiállítást fogunk rendezni, hogy minél több em-
ber láthassa, milyen nagy tettekre vagy képes.  A legügyesebbeket
ajándékokkal is megjutalmazzuk. Ne felejtsétek el a pályamû hát-
lapján feltüntetni a neveteket, a születési dátumotokat, hogy me-
lyik óvodába/iskolába jártok, és az elérhetõségeteket.
Rajzolj, és mutasd meg nekünk, hogy te hogyan tudsz segíteni!
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.

BALATONI FOTÓPÁLYÁZAT
Kiíró: Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Mar-

keting Igazgatósága
Határidõ: 2011.06.30
Érvényes: 2011.06.30
Tárgymutató: fotópályázat, Balaton
Pályázhat: bárki
A Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazga-
tósága BALATON, SZÉP ÉS EGÉSZSÉGES címmel fotópályá-
zatot hirdet. A pályázat célja a Balaton régió régi és új látványos-
ságainak, hétköznapi és különleges pillanatainak, hangulatai-
nak és színeinek a fotográfia eszközeivel történõ megörökítése.

JÓKAI - DÍJ 2012
Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány; Jókai Közmû-

velõdési és Múzeum Egyesület
Határidõ: 2011.11.30
Érvényes: 2011.11.30
 Tárgymutató: díj, Jókai
Pályázhat: bárki

1. Kiíró: A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Jókai Közmûvelõ-
dési és Múzeum Egyesület (Rév-Komárom, Szlovákia)

2. Pályázat címe: Jókai - díj 2012
3. A pályamunkák beérkezési határideje: 2011. november 30.
4. A pályázatról:  (a) Az irodalmi pályázat 2011. évi témája: Jókai
Mór hírlapjai
(b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent szépirodalmi írással -
prózával, vagy tanulmánnyal lehet, melynek terjedelme nem ha-
ladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalas, 12-es
betûmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek köz-
lési jogával a szerzõ rendelkezik.
(c) A pályázat jeligés. A pályamûhöz külön, zárt borítékban csa-
tolandó szerzõjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhe-
tõsége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamû nyomtatásban még
nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó
jeligéjét. A külsõ borítékra kérjük ráírni: “Jókai - díj, pályázat”
(d) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán
jeligével ellátva és digitális formában ( WORD) CD-n kell benyúj-
tani az alábbiakban megadott címre.
(e) Egy szerzõ csak egy mûvel vehet részt a pályázaton. A pályázati
kiírásnak nem megfelelõ pályázatok értékelésre nem kerülnek.
(f) A döntés és értékelés: A legmagasabb értékelést kapott mûvek
közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legké-
sõbb 2012. január 22-ig hozza meg döntését.
(g) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márvány-
lapon elhelyezett festett gipszmásolata.
(h) Az elismerés 2012 februárjában, Jókai Mór születésnapja al-
kalmából Rév-Komáromban kerül átadásra.
(i) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjnyertes és
minõsített oklevelet elért pályázók írásainak elsõ felhasználási
joga az alapítókat illeti, amely a Jókai díj 2012 antológiában való
megjelentetést tartalmazza.
(j) A nem díjazott szövegeket az alapítók nem õrzik meg, s nem
küldik vissza.
k) A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti
el újból a díjat, de írása megjelenhet az évkönyvben.
Cím: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné zdru•enie - Jó-
kai Közmûvelõdési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2 (Csa-
pó u. 2), 945 01 Komárno, Szlovákia, illetve Falvak Kultúrájáért
Alapítvány 1134 Budapest, Gidófalvy út 29., Magyarország
További információ: e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com
http://www.alkotohazak.shp.hu

Pályázat

Szép Csenge 8. osztály

Gyöngy
Az élet vicces melódia
A véletlenek gyöngysora
Nem tudhatod mi fûzõdik fel
S nem tudhatod, mi tûnik majd el
De egy valamit tudnod kell:
Minden gyöngy egy apró jel.

Szent Imre Róma Katolikus
Általános Iskola
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a 9. oldalon)
(Folytatás a 2. oldalról)

Zászlómúzeum
A sok színes zászló és jelvény már az

óvodás korú gyerekek figyelmét is felkelti,
a nagyobbak pedig próbára tehetik földraj-
zi ismereteiket. A teljes gyûjtemény 6000
darabból áll, és a világ 246 országára terjed
ki; a mindössze két terembõl álló kicsi ma-
gánmúzeumban azonban helyhiány miatt

csak a gyûjtemény egy része van kiállítva. Az országokat a világ hat földrésze szerint
csoportosították, a zászlók, címerek és térképek mellett az egyes országokról rövid
leírást is olvashatunk. A gyûjteménybõl a legkisebb szigetországok sem maradtak ki, és
néhány állam térképén még a tagországok, szövetségi államok vagy tartományok kis
zászlaja is ott leng. (www.zaszlok.hu)

Rendõrmúzeum
Bár a bûnügyek világa nem kifejezet-

ten gyermekeknek való téma, kár volna ta-
gadni, hogy sok kisfiúnak imponál a rend-
õrök krimikbõl megismert, izgalmasnak
látszó munkája. Ráadásul a múzeum kife-
jezetten szeretne a gyerekek kedvében jár-
ni, lehetõség van arra például, hogy a srá-
cok a kiállítást rendõrségi mellényben és
sapkában nézzék végig. A kiállításon –
egyebek mellett egyenruhák, fegyverek, fényképek és kitüntetések segítségével – a
magyar rendõrség történetét követhetjük nyomon 1848-tól egészen napjainkig, illetve
néhány külföldi ország rendõrségével ismerkedhetünk meg. Sok gyereknek a legjob-
ban a két kitömött rendõrkutya, Kántor (a szülõk generációja még emlékszik a Kántor
címû magyar krimisorozatra, amelynek fõszereplõje ez a jó szimatú, okos rendõrkutya
volt) és utóda, Tuskó tetszik. Ha viszünk fényképezõgépet, emlékfotót is készíthetünk
Kántorral. A nagyobb, a bûnügyek és a rendõri munka iránt kifejezetten érdeklõdõ
gyerekek az utóbbi évtizedek hírhedt magyar bûntényeinek részleteiben is elmélyed-
hetnek – a kiállításnak ez a része azonban már távolról sem tekinthetõ vidám családi

programnak.
Budakeszi Vadaspark
A kisiskolás gyerekek körében rendkí-

vül népszerû vadaspark közvetlenül Bu-
dapest határában található. A park egy ré-
sze olyan, mint egy hagyományos állatkert,
azaz ketrecekben nézhetjük meg a farkast,
a rókát, a madarakat és más állatokat. A má-
sik fele az igazi vadaspark, itt egész erdõ-
részleteket kerítettek körbe a vaddisznók,
az õzek és szarvasok számára. Ezen a részen

találjuk a kilátót is, õsszel pedig makkot gyûjthetünk. A parkba kutyát bevinni és az
állatokat etetni nem szabad. A vadaspark felé vezetõ út mellett, a park elõtt körülbelül
400 méterrel van egy kitûnõ játszótér, egyebek mellett egy fából épült várral. Érdemes
felkeresni az állatsimogatót is (a park területén kívül), ahol csacsival, kecskével, szürke
marhával, kacsával és libával találkozhatunk.

Séták a Várban
A Gellért-hegyi séták mellett remek szabadtéri program a Várba vezetõ, kevéssé

ismert sétautak felfedezése. Az útvonalak egy része hangulatos parkokon vezet keresz-
tül, és sok helyrõl nyílik csodaszép kilátás a városra. Nagyobb gyerekek egy-egy új
ösvény felfedezésekor megpróbálhatják kitalálni, hogy a Várnak melyik részére érke-
zik majd az út (nem is olyan egyszerû feladat). A Szarvas téri Aranyszarvas étteremtõl
jobbra, a parkolóból felvezetõ lépcsõsor a Ferdinánd kapun át egy csendes, kevesek
által látogatott kertbe vezet. Innen a balkéz felõl esõ falépcsõn a Budapesti Történeti
Múzeum elõterébe, onnan pedig a Királyi palota belsõ udvarára lehet átjutni. Útköz-

Nyári programajánló - Budapesten

ben megnézhetünk néhány közelmúlt-
ban renovált, turbános díszítésû török sír-
követ is. Ha a Lánchíd két oldalán kezdõ-
dõ utak egyikén indulunk el felfelé (a bal
oldali út esetén pedig pár lépés után be-
megyünk a várfalban lévõ ajtón), akkor
útközben kimehetünk a sikló fölötti kis
hidakra is, ahonnan az éppen közlekedõ
siklók, illetve a Lánchíd és a pesti oldal is
jól látható. A siklótól balra indulva (ha
nem megyünk át az ajtón) a várfalnak egy
olyan részéhez juthatunk fel, ahol a vár-
védõk által valaha használt faerkélyek és
lõrések rekonstrukciója látható, sõt, végig
is mehetünk az erkélyen.

Pozsonyi Pagony - A városban két he-
lyen mûködõ, kifejezetten gyermekköny-
vekre specializálódott bolt remek lehetõsé-
get kínál arra, hogy a gyermekek megsze-
ressék a könyvek világát. Nagy elõnye, hogy
színes kínálata ellenére otthonos, gyerekekre
méretezett az üzlet, ahol a kicsik is jól érzik
magukat. Könyvek mellett jó minõségû,
nem kommersz játékokat, DVD- és video-
filmeket, rengeteg gyerekeknek való zenei,
illetve verses és mese CD-t és kazettát, vala-
mint több mint 200 megrendelhetõ diafil-
met kínálnak. A játékok többsége kreatív és
ügyességi játék, társasjáték vagy logikai- és
memóriajáték. Jópofa fajátékok, bábok és
babaházfelszerelés is színesíti a választékot.
Naponta különbözõ foglalkozásokat (me-
semondást, festést, rajzolást, közös zenélést)
is tartanak a kisiskolás korosztálynak, köz-
tük idegen nyelvû programokat is. A bolt
egyik részében játszókuckót rendeztek be
építõkockákkal, babaházzal, rajzolási lehe-
tõséggel azoknak a gyerekeknek, akik ép-
pen nem akarnak olvasni.
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Erdei táborozás Visegrádon

Mûvészeti gála a nagyigmándi Pápay József Általános Iskolában

Amikor elõször halottam róla, hogy
elsõs csemetémet 1 hétre elszakítják tõlem
„erdei tábor” jogcímen, bevallom õszin-
tén összeszorult a szívem. Mi lesz vele, ha
nem tud összepakolni, ha nem én mon-
dom az esti mesét, ha nem adhatok esti
puszit??? Teltek a hónapok az iskolában
és a gyerekekkel sokat beszélgetett osztály-
fõnökük, Juhász Gáborné Szilvi néni a ki-
rándulásokról, praktikus csomagolási ta-
nácsokkal látta el õket, és láttam, hogy fiam
egyre jobban várja a nagy kalandot.  Az-
tán március 28-án reggel felszálltam a
buszra két kísérõ anyuka egyikeként, és
még mindig nagyon izgultam.

Megérkezéskor csodálkozva tapasz-
taltam, hogy nem is jelent olyan nagy
gondot egy 6-7 éves gyereknek, hogy ki
kell pakolnia a bõröndbõl - az ágyhúzás-
ban azért segítettünk : ).  A Salamon to-
ronyhoz tett 3 órás túra során semmi fá-

radtság nem mutatkozott rajtuk, vacsora
után az udvaron még „kidobósat” játszot-
tak. Ha délelõttönként kicsit tanulni is
kellett, egy nagy gombóc fagyi rögtön
mosolyt csalt az arcukra. Kedvenc helyük
a Mátyás király történelmi Játszópark,
ahol önfeledten futkároztak az útvesztõ-
ben, hintáztak és felmásztak a király ha-
jójára. Délutánonként az aggódó szülõ-
társainkat nyugtatgattuk telefonon – „sem-

mi gond, a gyermeked önfeledten játszik”.
A királyi palotában figyelmesen hall-

gatták az idegenvezetõt, tanítójukat, apró
turistáinknak itt a középkori konyha tet-
szett a legjobban. A Fellegvárhoz nem volt
szükségünk buszra, gyalog kaptattunk fel
az erdei ösvényen, és csak azon panasz-
kodott fiam, hogy én miért megyek olyan
lassan. A Fellegvárban kipróbálhatták a
királyi trónt, megismerhették a harci sze-
kereket, valamint panoptikumban láthat-
ták milyen is lehetett a visegrádi királyta-
lálkozó lakomája… de volt, akinek a leg-
érdekesebb dolog egy köveken mászkáló
hangyakirálynõ volt.

Hamar elrepült az öt nap, esténként a
mesét Szilvi néni mesélte, az esti puszit is
õ adta, pityergést nem nagyon, de annál
több hancúrozást hallottunk, és elsõseink
- meg természetesen mi is - temérdek él-
ménnyel lettek gazdagabbak!

A mûvészet a valóság megismerésének
sajátos formája: érzékenység az élet szép-
ségeinek, értékeinek felfedezésére. A mû-
vész képes a kimondhatatlan kifejezésére,
a hagyományostól eltérõ világszemléletre.
A vizuális mûvészet, a zene, az irodalom s
a mûvészet megannyi ága alkalmas arra,
hogy képet adjon arról az érzéki és szelle-
mi háttérrõl, amely minden emberben
megvan és amelyet tudatos nevelõi tevé-
kenységgel a felszínre lehet hozni.

A Pápay József Általános Iskola tanulói
számára május 3-án immár nyolcadik al-
kalommal megrendezett mûvészeti gála
szerves folytatása annak az évek óta tartó
alkotói folyamatnak, amely korszerû ér-
telmezésével, a színház eszközeinek bá-
tor alkalmazásával, következetesen mutat
rá újra és újra a zene és a tánc fontosságá-
ra. Tanárok és tanítványaik kemény, ki-
tartó munkájával megszületõ elõadásso-
rozata méltó példája lehet a Konrad
Lorenz által megfogalmazott gondolatok-
nak: “Az élményminõségek nem definiálha-
tóak, a kimondhatatlan azonban kifejezhetõ:
a mûvész képes rá.” Igényes fellépések szer-
vezésével az oktatók elérik a gyerekeknél,

hogy koncentráltabban tanuljanak, moti-
váltabbak legyenek, a sikerélmény pedig
természetesen boldoggá teszi a tanulókat.

Az elõadást néptáncos blokk nyitotta
meg. Dr. Malomsokiné Varga Nóra által
betanított sárközi játékokat és táncokat
adtak elõ a Kis Árgyélus Néptáncegyüttes
tagjai. Letisztult, minden szempontból
szépen felépített koreográfia és rendezés
jellemezte a gyermekek táncát, akik gyö-
nyörû ruháikban otthonosan mozogtak a
színpad világában. Biztos ének és tánctu-
dást, kiforrott mozdulatokat láthattunk
kicsiktõl és nagyoktól egyaránt.

A táncos elemek közé zenei blokkot is
csempésztek a szervezõk, ezáltal még ér-
dekesebbé és változatosabbá téve a mû-
sorszámokat. „Minden zene jó, amelyben
érezni lehet a teljes személyes elkötelezettsé-
get!” Kurtág György mondata a maga tel-
jességével fejezi ki azokat az érzéseket,
amelyek a gyermekek furulya, zongora és
gitárjátéka közben a nézõkben kavarog-
tak. Tisztán, õszintén és élvezettel muzsi-
káltak a gyerekek. Rendkívül színes di-
namikai és hangzásvilág jellemezte a fel-
lépõk valamennyi produkcióját. A reper-

toárban mûvészi, hagyományõrzõ és mo-
dern zene is megfért egymás mellett.

A balett blokkban a klasszikus és modern
elemeket ötvözõ táncsorozat bemutatta,
hogy a test harmonikus kimûvelésével mi-
lyen légiesen könnyedek lehetnek mozdu-
lataink. A bemutatott darabokban (Remény
lángja, Csengettyûtánc, Bûvös szamovár,
Pattogatott kukorica, …) a Harmónia Tánc-
stúdió növendékei remekeltek, alkalmaz-
kodva a különféle koreográfiai kívánalmak-
hoz, amiért mindenképpen elismerés illeti
õket és felkészítõ tanárukat, Somogyiné
Zeke Tündét, akinek ezúton is köszönjük
a gála megszervezését. A sokszor szimmetri-
kusan megkomponált állóképek, a jól ismert
térformák használata, a mozdulatanyag szín-
padiassága, a táncelemek a tinédzserek–új-
szerû és lázadó – ízlésének felelnek meg. A
koreográfiában rejlõ harmónia, és a látvány
egységessége, erõs koncentrálást, fegyelme-
zett, tudatos munkát igényelt.

Összességében látványos, változatos, szí-
nes egy órát tudhattunk magunkénak és
reméljük, hogy a produkciók alkalmasak
voltak arra, hogy további tehetségeket to-
borozzanak a zene és tánc berkeibe.


