
Kedves
Gyerekek!

Ettõl az évtõl szeretnénk út-
 jára indítani egy helyi gyer-

mek- és ifjúsági lapot, ami nek-
tek, rólatok és hozzátok szól.
Terveink szerint a komáromi
általános iskolások írnák, szer-
kesztenék és terjesztenék havi
rendszerességgel. Mi abban se-
gítünk, hogy az anyagokat
összegyûjtjük, és nyomdába
visszük. A többi a ti feladato-
tok lesz. Minden iskolából vá-
runk olyan gyerekeket, fiata-
lokat, akik vállalják, hogy isko-
lájukról, társaikról tudósítanak
bennünket. Írnak, rajzolnak, ri-
portot készítenek, vagy ter-
jesztik a lapot.

Ez az elsõ kísérleti szá-
munk, melyet reményeink
szerint szeptembertõl havon-
ta jelentetünk meg.
Mint látjátok ennek az újság-
nak még címe sincs. Ez is a ti
feladatotok, hogy találjátok
meg a legjobbat. Olyan találó
nevet keresünk a lapnak, ami
könnyen megjegyezhetõ, jel-
lemzõ az újságra és egyedi. A
„névadót” könyvjutalommal
jutalmazzuk.

Minden érdeklõdõt szere-
tettel vár Mikolasek

Zsófia a gyermekkönyvtár-
ban, a Közösségi Házban.

Monostori Éva
- ÉLETTÉR Egyesület

Tófutás
Az elmúlt két év õszén a ko-

máromi Petõfi Sándor iskola szer-
vezésében tó futáson vettünk
részt. Nagy izgalommal készül-
tünk a versenyre, hiszen a jó he-
lyezést elérõ diákokat éremmel
jutalmazták. A kissé szeszélyes
õszi idõben alig vártuk, hogy a mi
korosztályunkra kerüljön a sor. A
rajt pillanatában nagy lendület-
tel kezdtük a futást, és közülünk
néhányan jó helyezést értek el.
A távot mindenkinek sikerült
teljesítenie, ez nagyon nagy do-
log, mert a részvétel a fontos.
Úgy érzem, hogy méltóképp
képviseltük iskolánkat a kör-
nyék diákjait megmozgató ren-
dezvényen.

Mayer Vivien
Dózsa György ált. isk.

H Í R E I N K
Tánc

Idén elõször vettünk részt a
bakonyi térség településeinek
kulturális seregszemléjén. Táncta-
náraink irányításával nagy izga-
lommal készültünk a fellépésre.
Megérkezésünkkor kissé meg-
ijedtünk a sok érdeklõdõ ember
láttán, hiszen a nézõtér tömve volt
emberekkel. Átöltözés, egy na-
gyon jó hangulatú és sikeres pró-
ba után elillant félelmünk. Fellé-
pésünk nagyon jól sikerült, nem
csak nevelõink dicsérete, hanem
a szûnni nem akaró taps a nézõ-
térrõl is jó érzéssel töltött el ben-
nünket. Szereplésünk után meg-
vendégeltek bennünket, s teli
hassal, jó érzéssel, kellemesen el-
fáradva utaztunk haza.

Mayer Vivien
Dózsa György ált. isk.

 Jobb Levente 4.C (Feszty Á. ált. isk)
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Egy szombati
vetélkedõ

Március 13-án szombaton egy
vetélkedõn voltam, ahol nagyon
izgalmas küzdelmek voltak a csa-
patok között. Mi a hármas csapat
voltunk, a csapat minden tagja sok
feladatban vett részt.

Az elsõ feladat az volt, hogy
Komáromban azt az épületet kel-
lett kiválasztani, ami a legjobban
tetszik nekünk. Nagyon sok fel-
adat volt még és nekem mind-
egyik tetszett. A legjobban a lufi
durrantás, a rókák keresése pon-
tokért tetszett. A harmadikak let-
tünk és nagyon büszkék vagyunk
magunkra.

A csapat tagjai: Mayer Vivien
2. osztályos, Tomozi László 4. osz-
tályos, Dula Viktória 4. osztályos,
Boroa Tímea 4. osztályos. Nagyon
tetszett nekem ez a nap és remé-
lem máskor is lesz ilyen élmény-
ben részem.

Boros Tímea
Dózsa György ált. isk.

Verseny
2004. március 13-án szomba-

ton elmentem Juhász Gáborné
Szilvi nénivel a Közösségi házba.
Egy versenyen vettünk részt,
amely a nemzeti ünnephez kap-
csolódott. Négyen alkottunk egy
csapatot és összesen kilenc csa-
pat mérte össze erejét.  Jó ver-
senyfeladatokat találtak ki ne-
künk a rendezõk. Csináltunk
zászlót, érmet, csákót, vadász-
tunk rókára is és kirakóztunk.
Szilvi nénivel kicsit tornáztunk.
Nagyon örültünk mikor megtud-
tuk, hogy kilenc csapat közül a
harmadikak lettünk. Szép, aranyos
ajándékot kaptunk. Remélem,
hogy máskor is elmehetek erre a
versenyre. Nagyon jól töltöttem
el ezt a délelõttöt.

Dula Viktória
Dózsa György ált. isk.

Árvíz a
rókavárban

Kerek erdõ közepén az állatok
nagy barátságban éltek. A sok
család egyike a rókacsalád volt.
Õk négyen tengették vidám éle-
tüket az erdei rókavárban. A két
kis róka Dani és Máté a nyári na-
pokon az erdõ tisztásán játszot-
tak. Édesanyjuk és Édesapjuk éle-
lem után néztek

Elérkezett az õsz. Az égen sö-
tét felhõk jelentek meg, megkez-
dõdött az õszi esõzés. A rókaüreg
pár napi ellenállt az esõnek, de
szombat délelõtt a víz átáztatta a
falakat és kíméletlenül folyt be-
felé. Amint felfedezték a víz be-
törését menekülésbe kezdtek.  Ki
akartak menni, de ott gyerekek
játszottak.

- Jaj merre menjünk? - kiáltot-
ta róka papa

   - Ássunk egy új járatot! - aján-
lotta róka Dani.

Mindenki fogta a kedvenc esz-
közét, és azzal ásott. Róka papa az
ásójával, róka mama a fakanállal,
róka Máté a homokozó lapáttal,
róka Dani vödrével próbált ásni.

- Hû egy másik járat! - látta
meg róka Dani.

- Vajon kié lehet? - kérdezte
Máté.

Amint ott tanakodtak szem-
bejött velük Vakond Vince.

- Hát ti, hogy kerültök az én
járatomba?

- Mi a róka család vagyunk és
az árvíz elõl menekülünk.

- Ha gondoljátok a telet velem
tölthetitek! - ajánlotta Vince.

- A meghívást szívesen elfo-
gadjuk - szólt róka mama, s elin-
dultak a vakond után. Amint be-
értek a vakondlakba, jó meleg
fogadta õket.

Ebben a kuckóban éltek tava-
szig, akkor elindultak új otthont
keresni maguknak.

Boldov Eszter
 3. osztályos

A gonosz
varázslat

Élt egyszer egy kis város szé-
lén egy kisfiú, a neve Dani volt.
Egy galambot tartott és fel szo-
kott vele lépni. Ezt a galambot
egy állatkereskedésben vették.
Az édesanyját Pancsinak hívták,
aki az állatkereskedésbõl meg-
szökött. Kis erdei tisztásra repült,
ami felett egy keselyû körözött.
De nem egy közönséges keselyû
volt, mert varázserõt viselt. Le-
szállt Pancsi elé, s kék fényt
bocsájtott  ki a szemébõl. Ettõl
fogva a gonosz lelke élt Pancsi-
ban. A tisztási pihenés után Pan-
csi a város felé  vette útját.

A város fõterén Bubu, a fia lé-
pett fel. A templomtoronyról a
keselyû által adott energiát Dani
szemébe irányította, és Bubut el-
vitte magával. Dani hordozta ma-
gában a gonoszlelket, de Pancsi
ilyenkor már nem volt rossz és
eszébe jutott mekkora kárt oko-
zott Daninak, a kisfiúnak, s azt
mondta Bubunak:

 - Gyere fiam, segítünk Danin!
S Daniékhoz repültek.

Pancsi most a varázslatot fel-
oldó piros fényt szórta Dani sze-
mébe és az átok megszûnt. Dani
boldogan élt Bubuval.

Boldov Eszter
3. osztályos

Tóth Kamilla 3.C
(Feszty Á. ált. isk)
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A költõ visszatér
Már több hete annak, hogy a

„Költõ visszatér” címû rockope-
rát láttam a Magyarock Dalszín-
ház elõadásában, de a mai napig
hallom. Nem csak azért, mert ret-
tentõen tetszett, hanem azért is,
mert az ötödikes öcsémnek nincs
olyan napja, hogy el ne énekelje -
a sajátosan borzalmas hangján,
néha elferdített szövegezéssel -
a dalokat.

Én már másodszor láttam a
darabot, mégis tudott újat mutat-
ni. Voltaképpen nem is újat, ha-
nem mást. Ez a darab velünk ko-
máromiakkal azt érezteti, hogy a
történelem „bennünk él”. Elõadó-
ik is komáromiak, velünk élõ em-
berek. Barátaink, ismerõseink. A
lényeget talán úgy tudom a leg-
jobban érzékeltetni, hogy ismerõ-
sök által elõadott mû közelebb áll
hozzánk, mint egy színházi mû,
ahol a szereplõket csak látjuk, de
nem tudjuk milyenek is valójá-
ban. Élõ példa erre is az öcsém.
Ötödikes korára azzal üti el az
idejét, hogy ismert dalokat elfer-
dít, s szórakoztat vele bennünket.
Ennek a darabnak a tartalmát, a
lényegét mégis sikerült megra-
gadnia. Leszûrte a lényeget, s el-
mondása alapján osztálytársai-
nak is hasonlóképp tetszett.

A darab március 15-rõl szól.
Egy diákról, aki olyan szeretne
lenni, mint Petõfi. A baj az, hogy
a fiú „nem igazi magyar”, a bécsi
udvar rokonságából származik. A

történet szerint részt vett a forra-
dalomban, megházasodik, talál-
kozik Kossuthtal és Petõfivel és
bécsi rokonával, aki Ausztriába
akarja vinni, de õ mégis marad.
Ezzel teljes tanúbizonyságot ad
arról hogy õ tudomást sem vesz a
származásáról, testben és lélek-
ben egyaránt magyarnak vallja
magát és cselekedetei is ezt su-
gallják. Õ a forradalom mellé áll.

Ajánlom mindenkinek - ter-
mészetesen nem csak komáromi-
aknak - ezt a rockoperát, sokszí-
nûsége és egyszerûsége végett.
Mindenkinek érthetõ és élvezhe-
tõ elõadást nyújt.

Vojvoda Eszter
Petõfi Sándor ált. isk.

Szépen muzsikáló
diákok

Komáromban
Az Egressy Béni Mûvészeti Isko-
lát választotta legjobbnak a Tata-
bányán rendezett Komárom-Esz-
tergom Megyei Zeneiskolák Fesz-
tiválja szakmai zsûrije. A rendez-
vényen szûkebb hazánk 12 zene-
iskolájának növendékei mutat-
koztak be.
A komáromiak díjazottjai:
Pinczehelyi Katalin, Regens-
burger Nóra (Paganini: Duetto
Amoroso). Belcsák Róbert,
Belcsák Péter, Pinczehelyi Tamás,
Gábor Sándor (Mozart: Varázsfu-
vola, részletek). Kántor Adrienn,

Bakos Anita, Pinczehelyi Katalin,
Tárnok Andrea, Mózes Pálma,
Villás Brigitta, Dobi Tibor,
Milanovics Annamária, Mózes
Viktória, Pázmány Péter
(Cimarosa: c-moll Kettõsverseny
I.-III. tétel). Gyöngyösi Ábrahám,
Kiss Csaba, Molnár Ádám, Homo-
ki László, Monostori Ádám,
Gerner Máté (Paliev: Scherzo,
Trio, Ördögtánc).
A sikeres diákok felkészítõ taná-
rai: Weiszné Horváth Györgyi,
Szabó Ferenc, Vagyon István,
Méry Anasztázia és Menyhárt
László.

Kovács László - 24 óra

Határok Nélkül
2004.  március 12-én, csütörtö-

kön, reggel 8 órától a „Határok
Nélkül” Ifjúsági- és Diáknap ke-
retén belül megrendezésre került
egy játékos vetélkedõ a Közös-
ségi Házban.

Témája: Komárom város tör-
ténete.

Bevezetõként az Egressy Béni
Mûvészeti Iskola népzene tago-
zata tartott egy kis elõadást, me-
lyet a versenyszámok követtek.
Elsõ feladatként Komárom város
címerét kellett kiválasztanunk és
megfelelõ színekkel kiszínezni.

Ezen kívül még rengeteg feladat
és megpróbáltatás várt ránk. Pél-
dául az erõdrendszer tagjainak fel-
ismerése, Komárommal kapcsola-
tos huszárezredek felsorolása, be-
mutatása. A város nevezetességei-
nek, a szabadságharc zenei anya-
gának felismerése, egy reformkori
ruha kiválasztása, huszárcsákó ké-
szítése. Ez utóbbi volt számunkra
a legemlékezetesebb feladat. Ta-
nulhattunk toborzótáncot, Mária
Terézia által adományozott címe-
rünket rakhattuk ki idõre, majd az
eredményhirdetésig a Garabonci-
ás Néptáncegyüttes szórakozta-
tott bennünket.

A vetélkedõt a Feszty Árpád
Általános Iskola csapata nyerte,
melynek tagjai voltak: Jeszenszki
Klaudia, Lengyel András, Szabó
Kitti és Velki Dávid.

Nagyon jól éreztük magunkat
ezen a délelõttön, s reméljük más-
kor is lesz alkalmunk hasonló
vetélkedõben részt venni.

Feszty Árpád ált. isk.Horváth Csilla 4. oszt. (Feszty Á. ált. isk)
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Jordán Zsófia:

Az éjkirálynõ
Az éjkirálynõt csak éjsza-

ka lehet látni. Este, amikor az
elsõ csillag megjelenik az
égen, átsuhan az égbolton.

Minden este látom õt. Az
ágyamból kikukucskálok a
függönyön keresztül, és tu-
dom, hogy pillangós hintóján
hamarosan arra jár. Úgy is
van. Benéz az ablakon, rám
mosolyog, és gyönyörû ál-
mot ereszt a szememre.

Tegnap arról álmodtam,
hogy született egy kistestvé-
rem. Egy kislány. Csillagsze-
me van, szõke haja, és na-
gyon huncut. Sokat játszunk
együtt, és mindenünket
megfelezzük.

Reggel, amikor felébred-
tem, anyukám mosolyogva
mondta:

- Nemsokára ketten lak-
tok majd a gyerekszobában.

Ma este, ha az éjkirálynõ
arra jár és rám mosolyog,
megköszönöm neki.

Tóth Dorottya:

Földi csillag

Itt az este ki világít?
Senki más mint a
szentjánosbogár.

Oly szépen fénylik,
Aranysugárban csillámlik,

Mint telihold a fényes
éjszakán.

Szeretem õkelmét,
Kis világítót,

Kit mindenki csodál,
Mint földi csillagot.

Tóth Dorottya:

Kaland a tónál

Tó vizén a napsugár,
Szikrázik, és táncot jár.
Napúrfi hétágra szórja

sugarait,
Simogatja ezüstszínû halait.

Tó vizén csendesen,
Öreg ladik megpihen.

Szeretné, ha valaki játszana
vele,

Bárcsak egy az evezõje.

Tó vizén két arckép,
Huncutul ránk néz,

Azt akarja mondani :
-Gyertek ladikázni!

Tó vizén komótosan indul
 el a csónak,

Hol nádban jár,
Hol csavarog,

Majd a parthoz kanyarog.

Tó vizén a napsugár,
Szikrázik, és táncot jár.

Tó vizén csendesen,
Öreg ladik megpihen.

Tóth Dorottya:

Utóirat
Búcsúzom szép emlékeim,

S ha majd nagy leszek,
Elolvasom írásaim,

S újra gyerek leszek.

2003.03.10.

A szépirodalmi mûvek szerzõirõl:
Jordán Zsófia, a Feszty Árpád Általános Iskola 2. a osztályos tanulója.
Tóth Dorottya, a Feszty Árpád Általános Iskola 4. c osztályos tanulója

Kunos Kitti 4. oszt. (Feszty Á. ált. isk)
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ILYEN MÉG
NEM VOLT!!!

Tehetséges vagy valamiben?
• Szeretsz szerepelni?

• Elismerésre és sikerre vágysz?
Ha igennel válaszoltál a fenti

kérdésekre, akkor jelentkezz a

GYEREK KI MIT
TUD-RA!!!

Kategóriák:
• Vers • Ének • Hangszer

• Tánc • Egyéb
Idõpont: még nem tudjuk, valamikor a
gyereknap és a nyári szünet között

Információ és jelentkezés:
Mikolasek Zsófia, Jókai Mór Városi

Könyvtár Gyermekrészlege,
Jedlik Ányos u. 8.

Tel.: 540-067

Várunk minden komoly, kevésbé komoly
és teljesen komolytalan produkciót!
Készülj a nagy megmérettetésre, és

jelentkezz minél hamarabb!!!!!

Dorogi Flórián 4. oszt. (Feszty Á. ált. isk)

NÉVTELEN
Komáromi diáklap.

Kiadó: Élettér Egyesület és a Jókai Mór Városi
Könyvtár Gyermekrészlege,

Fõszerkesztõ: Monostori Éva, Mikolasek Zsófia
Cím: Komárom, Jedlik Ányos u. 8.,

Jordán Zsófia 2. oszt. (Feszty Á. ált. isk)
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A gyermekkönyvtár kíváncsi volt arra, hogy olvas-
mányaitokból kiket választanátok pédaképnek.
Nyolcadik osztályosokat kérdeztünk meg Komá-
romban, Budapesten, Ászáron és Mátészalkán. Saj-
nos nagyon sokan nem tudtak választ adni a kérdé-
sünkre. Mások nem is regényhõst, hanem filmala-
kot választottak. Sokan azt válaszolták, hogy azok-
ban a könyvekben, melyeket olvas, nem talál olyan
szereplõt, akit példaképül választhatna. Csak tud-
nám milyen könyveket olvasnak õk? És minek…
Az alábbi táblázatban láthatjátok, hogy kik a leg-
népszerûbb regényalakok (csökkenõ sorrendben):
Hõs neve dõlt betûvel utána a leadott szavazat vas-
tagon szedve szerepel:
Nemecsek Ernõ 35, Nyilas Mihály 20, Bornemissza Ger-
gely 15, Boka 14, Ábel (Tamási Áron) 10, Harry Potter,
Cecey Éva 8, Dobó István, Toldi 7, A két Lotti ikrei 6,
Aragorn, Micimackó, Frodó, Tutajos 5, Robin Hood, Pók-
ember, Robinson 4, Matula 3, Ron Weasley, Tarzan,
Indiana Jones, Malacka, Füles, Jugijó, Darren Shan, Kini-
zsi Pál, Ludas Matyi, Veronika a Szent Péter esernyõjébõl,
A kis herceg, Róbert Gida, Szarka (Apám beájulna), Éowyn,
Júlia, Tímár Mihály, Tigris 2, Hermione, Szupercsapat,
Mortal Combat, Cujo, Belle (Ezek ketten kutyák!!!),
Csubakka (nem is mondok semmit), Tigris, James Bond,
Terminátor, Hook kapitány, Csónakos, Áts Feri, Ambrus
Attila (errõl is megvan a véleményem), Yoda, Bambi, La-
ura Palmer, Aladdin, Gandalf, Legolas, Zabhegyezõ, Háló-

Példaképek
zat varázsló (???), Mikes Jutka (Szabó Magda: Születés-
nap), Baradlay Jenõ, Gollam, Némo (a hal!!!), Shrek,
Bradley, az osztály réme, Rómeó, Fanni (egy magyar ná-
bob), Török Bálint, János vitéz, Batman 1, Nincs  81,
Megmondom õszintén, néha meglepõdtem azon,
amit írtatok.A legjobb szerintem és ez a mai ten-
denciákat is rendkívüli módon jellemzi: a Hálózat
varázsló! Egy számítógépes program, mint
pédakép…  Döbbenetet okozott a továbbiakban az
is, hogy két olyan díszpinty is van köztetek, aki Fü-
lesre akar hasonlítani a Micimackóból. Lehet, hogy
nem is kell olyan sokat gyakorolnotok? Örültem
annak, hogy a legtöbb szavazatot mégiscsak nagy-
formátumú egyéniségek kapták: Nemecsek Ernõ,
Nyilas Misi, Bornemissza Gergely. Azért ezeknek
meglehetõsen kötelezõ olvasmány jellegük van,
kevésbé iskola szagú regényhõsöknek jobban örül-
tem volna. Volt azonban ilyen is: Mikes Jutka a Szü-
letésnapból, és a Zabhegyezõ fõhõse.
Érdekes volt az is, hogy a lányok is szívesen választa-
nak maguknak férfi példaképet. Nem vagyok kimon-
dottan feminista, de vannak az ifjúsági irodalomnak
jól és karakteresen megformált nõi alakjai!!! A leg-
népszerûbb nõi alakok: Cecey Éva, A két Lotti.
Akit érdekelnek a részletesebb eredmények, annál szí-
vesen állok rendelkezésére a gyermekkönyvtárban.

Mikolasek Zsófia
gyermekkönyvtáros

Nyári táborok Komáromban
• Kézmûves tábor a gyermekkönyvtárban június
   21-25. Jelentkezéseteket május végéig várjuk!
   Táborvezetõ: Mikolasek Zsófia Tel.: 540-067
• Alkoss Velem Képzõmûvészeti tábor a Feszty
   Árpád Általános Iskolában
        I. Turnus: június 28-július 2.
      II. Turnus: Július 5.-július 19.
    III. Turnus: július 12.-július 16.
   Táborvezetõ: Villám Béláné, Tel.: 06/70 543 4798

Hörömpöli Andrea 4. oszt. (Feszty Á. ált. isk)

Farkas Cintia 3. oszt. (Feszty Á. ált. isk)


