
Kedves
Gyerekek!

Itt a január, beköszöntött az új
esztendõ. Bizonyára mind-
annyian kellemesen töltötté-
tek a téli szünetet, és az ünne-
pek alatt számos új élménnyel
gazdagodtatok. Beszámolóito-
kat, rajzaitokat és verseiteket
továbbra is várjuk, hiszen ez
az újság lehetõséget ad arra,
hogy megosszátok gondolata-
itokat, iskolai élményeiteket
diáktársaitokkal. Várjuk az új-
ság nevére vonatkozó ötletei-
teket, javaslataitokat is! Rejt-
vénysorozatunk harmadik
fordulójának feladványait is-
mét az utolsó oldalon találjá-
tok. Az olvasáshoz és a rejt-
vényfejtéshez jó szórakozást, a
közeledõ félévi nagy felmérõk-
höz pedig jó tanulást, sok si-
kert kívánunk!

A Szerkesztõk

Készült a Mobilitás Nemzetközi Igazgatóságának támogatásával

Herczog Adrienn  Petõfi Sándor Általános Iskola

Családi sportnap
Hagyományosan, ebben az évben is volt
családi sportdélután az alsósoknak.
Sok anyuka, apuka és kistestvér jött
el. Csapatjátékban, sorversenyben és
egyéni feladatokban mértük össze
tudásunkat. A legügyesebb ugráló-
kötelezõ Põcze Laura volt. A szülõk
kellemesen elfáradtak, másnap saj-
gott kezük-lábuk-hátuk. Tudom, bán-
nám, ha nem vettem volna részt raj-
ta, s reméljük, évente többször is lesz
ilyen közös délutánunk.

Mayer Vivien
3. osztály

Alsós mesemondó verseny
Már hatodik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a komáromi Feszty

Árpád Általános Iskola alsó tagozatában a hagyományosnak mondható kör-
zeti mesemondó versenyt. 10 városi és környéki iskola nevezett be. Az iskolai
selejtezõk után évfolyamonként egy-egy tanuló jelentkezését vártuk a máso-
dik, harmadik és negyedik osztályokból. 22 mesemondót hallgatott meg a
zsûri november 24-én.

Fontosak az emberi kapcsolatok, találkozások. Fontos, hogy tudjunk adni
egymásnak kellemes perceket, élményeket. Ez a délután is ilyen volt. Talál-
kozhattak régi ismerõsök, pedagógusok, szülõk. A mûsorban szerepelt nép-
mese, mûmese, verses mese hazai és külföldi íróktól.

Iskolánkból a következõ eredmények születtek:
A 2. évfolyamban I. helyezett lett Tóth Tihamér, a 2. c osztály tanulója. A

harmadikosok között különdíjat kapott Jordán Zsófia, aki a 3. a osztályba jár.
II. helyezést ért el a negyedikesek között Mózsik Klaudia, õ a 4. b osztályból
jelentkezett a versenyre.

Ez a tartalmas, szép délután sokáig emlékezetes marad gyerekek és felnõt-
tek számára. Minden tanuló emléklapot és az iskolánk fazekas szakkörösei
által készített ajándékot kapott. A díjazott tanulók értékes ajándék mese-
könyvet vihettek haza az oklevél mellett. A szünetben gazdagon terített asz-
tal várta a vendégeket és a vendéglátókat.

Jövõre újra találkozhatunk!
Szidi Lászlóné
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Herczog Adrienn Petõfi Sándor Általános Iskola

18. Országos gyermek képzõ-
és iparmûvészeti pályázat

A zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. Gyermekal-
kotások galériája 18. alkalommal hirdeti meg Országos
Gyermek Képzõ- és Iparmûvészeti pályázatát Magyaror-
szág összes gyermeke számára.
Pályázati feltételek: Életkor: 4-18 év
Témája tetszõleges: lehet a környezet és a körülötted élõk
bemutatása vagy a fantáziád által megelevenedett gon-
dolatvilág. A technikát szabadon választhatod meg: le-
het grafika, festés, plasztika, bármilyen iparmûvészeti
technika, fotó, videó vagy számítógépes eljárás, de nem
lehet termésekbõl összeállított kép!
Mérete rajz esetén maximum 50x70 cm-es legyen, más
technikában tetszõleges lehet.
Egyénenként max. 3 mûvel, alkotómûhelyenként maxi-
mum 30 db alkotással lehet pályázni (kivéve sorozat).
Csak eredeti példányban, 2004-ben vagy 2005-ben készült,
más pályázaton még nem szerepelt munkát fogadnak el.
A pályamunkákról összesítõ listát kérnek, amely tartal-
mazza a beküldõ intézmény nevét, címét, az alkotók ne-
vét, életkorát és alkotásaik címét. A pontos adatokat a
hátoldalon kell feltüntetni az Adatlap szerint. (A formá-
tum fénymásolható!)
A sérült, késve érkezett vagy a kiírásnak nem megfelelõ
munkákat nem fogadják el, az alkotásokat nem küldjük
vissza! A Galéria a pályázattal kapcsolatos minden jogot
fenntart. A beküldött alkotások a Zánkai GYIC Kht. Gyer-
mekalkotások Galériája tulajdonába kerülnek, a Galéria
azokkal szabadon rendelkezhet. A pályamunkákat mû-
vésztanárokból álló zsûri értékeli. A legjobbnak ítélt al-
kotásokat különdíjjal, Fõdíjjal, Korosztálydíjjal, valamint
Arany, Ezüst és Bronz Diplomával jutalmazza. A díja-
zott mûvek a Gyermekalkotások Galériája gyûjteményé-
be kerülnek, a továbbiakban bel- és külföldi kiállításo-
kon vesznek részt, illusztrációként stb. kerülnek bemu-
tatásra. A nem díjazott alkotásokat továbbküldik külföl-
di pályázatokra, ajándékozásra, reklámgrafikai felhasz-
nálásra stb.
Beküldési határidõ: 2005. február 25.
Beküldési cím: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
Kht. 8250 Zánka, Gyermekalkotások Galériája “Orszá-
gos pályázat”. További információ: 06-87/568-590 Galé-
ria, www.zanka.hu Támogatónk: A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma.

A gyöngykoszorús madár
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyöngykoszorús
madár, aki a Monostori-szigeten élt. Volt egy vadász, aki
mindig a madárra vadászott. Azt mondta a vadász magá-
ban:
- Ha még egyszer túljár az eszemen az a gyöngykoszorús
madár, akkor feladom a harcot!
A gyöngykoszorús madár a legszebb fán élt. A vadász
megtalálta a madarat, elõhúzta a puskáját, és a madárra
lõtt. Megpróbálta még párszor, harmadszorra el is találta.
A szegény madár leesett a földre, és gyönggyé vált. Min-
dig ott lesz a Monostori-szigeten, míg a nap és a hold
váltják egymást.

Berta Annamária, 3. osztály
Dózsa Gy. Ált. Isk.

Országos tornaversenyek
Õsszel pezseg az élet a Petõfi iskola tornatermében, a

tornászok szorgalmasan készülnek az õszi országos ver-
senyekre. A tornakupa és az emlékversenyek a diákolim-
piára való felkészülést segítik. Elsõ állomása november
27-28-án a Medve László Emlékverseny Nagykõrösön.
Az alsósok még szombat délelõtt küzdenek a helyezése-
kért, majd délután a Sportgála bemutatóján mi is szere-
pelünk: Vadkerti Luca fit-kid, Pintér Dorina és Szabó
Rita aerobic ágban. Vasárnap délelõtt a felsõ tagozat ver-
senyei zajlanak, és a hosszú, viszontagságos út után este
fáradtan érünk haza. Hogy elégedetten-e, az majd a ver-
seny után elválik. Nagy harc folyik a csapatba kerülé-
sért. A gyakorlatokon még sokat kell dolgozni, javítani,
hiszen szegedi, debreceni és budapesti csapatokkal kell
megküzdeni. A nagykõrösi csapat tagjai a kicsiknél Vad-
kerti Luca, Polgár Vivien, Pokornyi Bettina. Polgár Cintia
sajnos sérült, Szabados Laura pedig a Világkupáért küzd
Prágában karate sportágban. A nagyoknál Lednicky Xé-
nia, Pintér Dorina, Szabó Rita, Farsang Eszter, Hamza
Viktória, Szõnyeg Rebeka kerültek a csapatba. Termé-
szetesen mindannyian nem juthatunk el minden ver-
senyre, a késõbbiekben például a Réthy Sándor, a
Rákoskerti, a Kecskeméti Lánchíd Kupán és a Balaton
Kupán mindenki lehetõséget kap. Versenyzünk „A” és
„B” kategóriában, de az „A” csoportnak nincsenek or-
szágos versenyei, így az edzõnk, Major Lászlóné úgy
próbálja összeállítani a csapatokat, hogy mindenki ver-
senyzési lehetõséghez jusson. A fõ cél a diákolimpiai
döntõ, melyet Pécs városa rendez. Ennek fontos állomá-
sai: a városi-körzeti, a megyei és az országos elõdöntõ, és
természetesen mindezt megelõzi egy iskolai válogató
verseny, ahol eldõl, kik kerülhetnek a csapatokba.

Tehát hajrá!
Pintér Alexandra

és Farsang Eszter írása
Petõfi Sándor Általános Iskola

5. a
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Róka Kitti Dózsa György Általános Iskola

     

Boldov Eszter
Dózsa György Általános Iskola 4. osztály

VICCEK
Egy csinos nõ bemegy egy könyvesboltba, és modern re-
gényt kér az eladótól.
- Valami könnyû regényre gondol? – kérdezi a keres-
kedõ.
- Lehet nehéz is, – feleli a nõ – kocsival vagyok.

A nagy orrú ember elmegy a sebészhez:
- Mondja, doktor úr! Nem tud az orromból kisebbet csi-
nálni?
- Ebbõl, uram? Akár hármat is!

Anyuka figyelmezteti Pistikét:
- Mielõtt iskolába indulsz, moss alaposan kezet!
- Minek, mama, hiszen úgysem jelentkezem.

A skótot elüti az autó. Nem történik komolyabb baja, de a
rémült sofõr 50 fontot tesz a zsebébe fájdalomdíjul. Fel-
csillan a skót szeme és megkérdezi:
- Mondja, uram, mikor jön erre legközelebb?

A rendõr horgászik a tóparton. Odalép hozzá egy já-
rókelõ:
- Na, harapnak a halak?
- Dehogyis, nagyon szelídek. Nyugodtan simogassa meg
õket!

PÁLYÁZAT
A Mecénások a Kultúráért Egyesület és a Keller Lajos

Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény rajzpá-
lyázatot hirdet “Számítógéppel rajzoltam” címmel. A
beadott pályamunka mérete max. A/3. Készíthetsz színes
és fekete-fehér képet is! Az alkotások témáját szabadon
választhatod meg.

Kategóriák:
I. kategória: 10 éves kor alatt
II. kategória: 11-14 éves korig
A pályázatokat kinyomtatva és floppyn mellékelve kell

beküldeni. A pályázatot jeligés borítékban kérik, mellé-
keld a neved, születési éved, lakcímed, iskolád vagy tan-
intézményed nevét, felkészítõd nevét, bélyeggel ellátott
válaszborítékot. A pályázat beérkezési határideje: 2005.
március 1.

Az eredményhirdetés 2005. március 11-én lesz a mind-
szenti Teleház ünnepségén, melyrõl

értesítést küldenek. A legszebb alkotásokból kiállí-
tást rendeznek, s azokat az interneten is

bemutatják.
A cím, ahova a rajzokat várják:
Mecénások a Kultúráért Egyesület, 6630 Mindszent,

Köztársaság tér 5.
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Alakoskodás
A tavaszváró-télbúcsúztató farsang a hagyományos népi játékok ideje volt.

Mára ezekbõl a hagyományokból igen kevés maradt. A legismertebb ma is
élõ hagyomány a Mohács környéki szlávok busójárása, alakoskodó felvonu-
lása. A busójáráson kívül például a „tikverés” Fejér megyei szokása maradt
fenn. Szatmár megyében az úgynevezett „rönkhúzás” szokása él még.
Jászdózsán „kardos bállal” nyitották meg a báli idényt. A polgári bálok mel-
lett „házibált” is rendeztek, melyet a legtöbben pendzsomnak neveztek. A
hatvanas évek végéig élt egy jellegzetes leánycsúfoló szokás, a bakfazékdobás.
A Jászságban farsang vasárnapján kõtt pitét, hétfõn rétest, húshagyó kedden
pedig pampuskát, azaz fánkot sütöttek. A farsang sok pogány elemet hor-
doz, beépítve azokat a keresztény hagyományokba. Amíg a farsang mozgó-
ünnep, addig a purim mindig Ádár hónap 14-re, idén március 18-ra esik.

Paksi Zsanett 8. b
Petõfi Sándor Általános Iskola

Mikulás-diszkó a
Fesztyben

December 3-án rendeztük meg a
Feszty Árpád Általános Iskolában a
Mikulás-diszkót.

A buli délután 4 órakor kezdõ-
dött és 7 óráig tartott. Minden osz-
tály a termében rendezte be a büfét.
Az ajándékozás úgy történt, hogy
kihúztuk egymás nevét, és az illetõ-
nek mikuláscsomagot készítettünk.
Az aulában berendezett diszkóban
nagyon sokan táncoltak, és ahogy lát-
tam, mindenki jól érezte magát. Mi-
után véget ért a mulatság, felmen-
tünk az osztályba és összepakoltunk.
Mindannyian a sok tánc miatt fájó
lábbal mentünk haza.

Szeretnék köszönetet mondani
azon tanárainknak, akik létrehozták
ezt a fantasztikus délutánt!

Kovács Ágnes
Feszty Árpád Ált. Isk.

5. b

Programajánló gyermekeknek

Jókai Mór Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
2900 Komárom, Jedlik Á. U. 8. Tel.: 340-140

Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek 10-18 óra.

Ifjúsági Információs Internetes Iroda a Közösségi Házban (Jedlik Á. U. 8.)
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 15-18 óráig. Az internethasználat díja 200

Ft/30 perc, diákoknak fél óra internetezés ingyenes.
Herczog Adrienn

Petõfi Sándor Általános Iskola

     

     

Tóth Dorottya
Feszty Árpád Általános Iskola
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Betlehemi csillag
A fellépés

December végén a Városi Sportcsarnokban léptünk fel.
A Magyarock Dalszínház közremûködésével adtunk elõ
egy zenés színdarabot, mely a Betlehemi csillag címet
kapta. A fellépés nagy sikert aratott a nézõk körében. A
legközelebbi elõadáson is szeretnék részt venni, mert
nagyon jól éreztem magam.

Havasi Dániel, 3. o.
Dózsa Gy. Ált. Iskola

A nagy fellépések
Mi, a monostori táncegyüttes 2004 szeptemberétõl tán-
colunk. Bár már sok fellépésünk volt, az volt a legjobb,
amit decemberben adtunk elõ. Mikor egy napon meg-
tudtuk, hogy a nagyokkal fogunk táncolni egy karácso-
nyi zenés játékot, nagyon megörültünk. Már a próbák is
érdekesek voltak. Megismerhettünk sok embert, és lát-
hattuk, hogyan táncolnak a nagyok. Közremûködött a
Garabonciás Néptáncegyüttes, a Zúgó Néptáncegyüttes
és a Délibáb Színház. A rendezõ Vizeli Csaba volt. Végre
elérkezett december 18-án az elsõ fellépés a Csokonai
Mûvelõdési Közpotban. A következõ december 20-án volt
Nagyigmándon a Kultúrházban. Ezzel kezdõdött el a
nagy megmérettetés. Itt a színpadon a színdarabhoz illõ
díszletet használhattunk. Templommal és jászollal még
szebb, jobb lett a darab. A megvilágítás pedig színesebbé,
hangulatosabbá varázsolta. A következõ fellépés a Sport-
csarnokban volt, ahol ugyanez a díszlet és világítás állt
rendelkezésünkre. Mikor vége lett, a közönség felállva
tapsolt. Nagyon boldogok voltunk, hogy ennyire tetszett
mindenkinek az elõadás. De a végén egy kicsit elszomo-
rodtunk, hiszen vége lett ennek a varázsnak.

Dula Viktória, 5. o.
Dózsa Gy. Ált. Iskola

Csillag születik
Több társammal együtt táncolni tanulok az iskola tornater-

mében. Laci bácsi vagy Melinda néni tanít bennünket.
Egy nap Melinda néni közölte velünk, hogy részt

veszünk egy karácsonyi mûsorban. Most már a Közössé-
gi Házba vagy a Csokonai Mûvelõdési Központba kell
menni próbálni a többi komáromi táncossal együtt.

Nem lelkesedtünk az ötletért, hiszen korábban kel-
lett menni és egészen estig próbáltunk. Szilvi néni vitt
bennünket a busszal, majd a szüleink jöttek értünk. A
próbák alatt más-más jeleneteket gyakoroltunk. Klári
néni mindig elmagyarázta, hogyan szeretné. Ha nem mi
gyakoroltunk, akkor csodálkozva néztük a nagyok tánc-
tudását.

Az elsõ fellépésünkre a Csokonaiban került sor. Ez
volt az elsõ megmérettetés. Nagyon izgultunk, de min-
den jól sikerült.

A második fellépés elõtt, ami Nagyigmándon volt,
még mindig rengeteget próbáltunk, és hatalmas sikert
arattunk.

A legjobb és legtökéletesebb a Sportcsarnokban való
szereplésünk lett. Még a téli szünetbõl is feláldoztunk
pár napot a siker érdekében. Azon a napon korán kellett
menni, hogy a színpadot itt is kiismerjük.

Nagyon izgultunk, de a végén büszkén álltunk az
énekesek és a felnõtt táncosok mellé a tapsvihar köze-
pette.

Ez a karácsonyi mûsor a Betlehemi csillag volt, ahol
mi is kicsit csillaggá váltunk.

Czita Szilárd 3. osztály
Dózsa György Ált. Isk.

Karácsonyi mûsor
Néptánccsapatunkkal az ünnepek elõtt egy héttel majd-
nem minden nap próbáltunk. A Betlehemi csillag daljá-
tékára készültünk. December 18-án, szombaton tartottuk a
premierelõadást a Csokonai Mûvelõdési Központban. Nagy
sikert arattunk vele, a mûsort minden nézõ áhítattal nézte.
Jó érzés volt, hogy a gyerekek és a felnõttek együtt szerepel-
tek. Az elõadás végén viharos vastaps fogadott bennünket.
Ezzel a mûsorral december 20-án Nagyigmándon és de-
cember 21-én a komáromi Sportcsarnokban is örömet sze-
reztünk. A szereplõk a Magyarock Dalszínház énekesei, a
Zúgó táncegyüttes, a Garabonciás táncegyüttes alsó-felsõ
tagozata és a Délibáb Színház tagjai voltak. A különbözõ
korosztályú csoportok munkáját bizonyította ez az elõadás.
Az ünnepeket követõen örömmel vettük észre, hogy a Ko-
máromi TV is mûsorára tûzte az elõadást, így azok az isme-
rõsök és rokonok is láthatták, akik élõben nem tudták meg-
nézni.

Dózsa György Ált. Iskola
Juhász Patrik

Dózsa György Általános Iskola 3. osztály
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Sulivetélkedõ III.

NÉVTELEN
Komáromi diáklap.

Kiadó: Élettér Egyesület és a Jókai Mór Városi Könyvtár Gyermekrészlege,
Fõszerkesztõ: Lendik Erika, Molnárné Deák Anikó, Ravasz Gábor

Cím: Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Tel.: 540-067/105
Nyomdai munkák: Print-Kom 2000 Kft.

Komárom, Bajcsy-Zs. E. u. 2. Tel./Fax: 34/346-385

E havi számunkban jelentetjük
meg a hatrészes Sulivetélkedõ
harmadik fordulójának feladata-
it. Az elsõ három forduló felada-
tainak megoldását az Élettér
Egyesület Jedlik Ányos u. 8. alatti
irodájába várja szerkesztõségünk
legkésõbb február 15-ig. A borí-
tékra feltétlenül írjátok rá neve-
teket, címeteket, iskolátok nevét
és osztályotokat! A beküldõk
eredményeit összesítjük, majd a
sorozat végén – várhatóan május-
ban – tesszük közzé. A legered-
ményesebb beküldõk értékes
ajándékokkal lesznek gazdagab-
bak. Kellemes idõtöltést a felad-
ványokhoz!

1. Enikõ kedvenc növénye a kõ-
ris. Erika legjobban a kamillát
szereti. Az alábbiak közül miért
rajong Gábor?

levendula,
csipkebogyó,

borsó

2. Ki mit tud?

- Melyik városban található ha-
zánk egyetlen diadalíve?

......................................................................................
- Hány nyakcsigolyája van a zsi-
ráfnak?

......................................................................................................
- Hol született Mohamed próféta?

......................................................................................................
- Egy dobozban 10 piros és 10 kék
golyó van. Mennyi golyót kell ki-
venni ahhoz, hogy biztosan le-
gyen köztük 3 kék golyó?

.....................................................................
- Melyik országból származnak az
alábbi találmányok?

iránytû:
.......................................................................................
papír:
............................................................................................
távcsõ:
.......................................................................................

3. Rakd sorrendbe az alábbi mûveket megjelenési idejük szerint!
Petõfi Sándor: János Vitéz
Arany János: Toldi
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival
Jókai Mór: Az elátkozott család

4.Ha jól megnézed a két képet, összesen 10 hibát fedezhetsz fel
köztük. Melyek ezek?

5. Keress olyan szavakat, amelyeket a megadottak után és elé, azaz
a zárójelbe írva értelmes összetett szavakat kapunk! A pontok
száma megegyezik a betûk számával.
tehén ( . . . ) por
egér ( . . ) vesztõ
bársony ( . . . . . . ) tartó
zseb ( . . . . ) tárca
püspök ( . . . . . . ) morzsa

6. Hova szállnak a léghajók?


