
Kedves Gyerekek!
Mint látjátok, kicsit megújultunk! Az újság a Jó-
kai Unokái címet vette fel, emlékezve városunk
nagyszerû szülöttére.
Bizonyára már nagyon várjátok a szünidõt, ki-
tartás, már csak pár hét, és újra itt a VAKÁCIÓ!
De addig is ügyeskedjetek, és ne feledjétek, szep-
tembertõl megújult erõvel  visszavárunk Titeket.
Gyûjtsétek a nyári élményeket, mert a legvidá-
mabb, legszórakoztatóbb ’mi történt a nyáron?’
cikk beküldõi között szeptemberben meglepe-
tést sorsolunk ki. ☺
Mindenkinek kellemes szünidõt kívánunk, le-
gyetek jók, olvassatok sokat, szeptemberben ta-
lálkozunk, de addig is jó szórakozást kívánunk
májusi lapunkhoz.
Sziasztok!                                            A Szerkesztõk

Czita Szilárd rajza

Könczöl R. rajza

Készült a Mobilitás Nemzetközi Igazgatóságának támogatásával
Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa

Flaskár Bettina rajza
 4. osztály  Petõfi Sándor Általános Iskola

A diákolimpia országos
döntõjére készültünk!

A Petõfi Sándor Általános Iskola tornászai elõdöntõs tel-
jesítményeik alapján négy csapattal jutottak a torna di-
ákolimpia országos döntõjébe.
A nagykõrösi elõdöntõ eredményei:
Országos döntõbe jutottak:
- az I. és II. korcsoportos lányok: Vadkerti Luca, Polgár

Cintia, Polgár Vivien, Pokornyi Bettina, Mogyorósi Ad-
rienn, Koppán Dóra,

- az I. és II. korcsoportos fiúk: Józsa Roland, Sárközi Ri-
chárd, Gyökeres Gergõ, Vámosi Márk, Ressmann Zsolt,
Nagy Richárd,

- a III. és IV. korcsoportos lányok: Farsang Eszter, Hamza
Viktória, Váradi Cintia, Szõnyeg Rebeka, Pintér Dorina,
Ledniczky Xénia,

- a III. és IV. korcsoportos fiúk: Józsa Zoltán, Péntek Ádám,
Homoki Gábor, Búzás Ádám, Vass Renátó, Szakál Balázs.

Döntõs volt még az A kategóriás lánycsapat: Kiss Ágnes,
Kiss Klára, Szabó Rita, Pintér Alexandra, Pintér Dorina,
Hamza Viktória.
A torna diákolimpia országos döntõjének Pécs adott ott-
hont április 15-17-én.  Az eredményekrõl beszámolunk.

Major Lászlóné
testnevelõ
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Czita Viktória rajzta
4. osztály  Dózsa György Általános Iskola

Élt egyszer egy szegény cipész. Napról napra
boldogtalanabbul élt, mert ahogy öregedett, egyre
rosszabb lett a látása – következésképpen dolgoz-
ni sem tudott úgy, ahogy korábban.

Egy este szomorúan tért nyugovóra, nem is fe-
jezte be az aznap megkezdett munkát. Reggelre
azonban valaki elvégezte a feladatot!

Napközben végig egy gazdag vásárló cipõjének
megvarrásához készülõdött: elõvette a szükséges
anyagokat és szerszámokat.

„Holnap reggel, amikor már jól besüt a mûhe-
lyembe a nap, elkezdek dolgozni a cipõkön.” – gon-
dolta. Másnap azonban az asztalon hagyott bõr he-
lyett legnagyobb meglepetésére egy szép új pár ci-
põt talált. Napközben a gazdag ember érdeklõdött
a cipõje felõl. Amikor meglátta a szép lábbelit, na-
gyon megörült, és kétszer annyit fizetett a cipész-
nek, mint amennyiben korábban megállapodtak.

A mester zavartan tekintett a tallérokra, és se-
hogy sem értette, mi történt. Aznap este kíváncsi-
ságból ismét elõhagyott egy bõrdarabot, s reggel
újra egy tökéletes pár cipõt talált. Ezeket még drá-
gábban tudta eladni. Ezután a cipész minden éjjelre
kitett egy darab alapanyagot az asztalra, másnap
pedig rendre ott találta a cipõket. Rövid idõn belül
a cipész szép kis vagyont gyûjtött össze. Mikor a
felesége rájött, hogy a cipésznek milyen sok pénze,
gyanúsan ráncolva homlokát magyarázatot köve-
telt. Így szerzett tudomást a rejtélyes éjszakai ese-
ményekrõl, s azt javasolta:

„Rejtõzzünk el éjszaka a mûhelyben, s akkor ki-
derül, mi történik!”

El is bújtak, majd éjfél körül két manót láttak

A manók és a cipész
Angol mese

Põcze Laura rajzta
2. osztály  Dózsa György Általános Iskola

beosonni a mûhelybe. Az ügyes kis manók egy
szempillantás alatt elkészítették a cipõket. Tél volt,
és mivel a manók rongyos és kopott kabátot visel-
tek, csak úgy reszkettek munka közben.

„Szegény kis fickók! Biztos nagyon fáznak!” –
suttogta az asszony. „Holnap készítek nekik gyap-
júkabátot. Ha nem fáznának ennyire, talán több ci-
pellõt is megvarrnak egy éjszaka.”

A következõ éjjel a manók a bõrdarabkák mel-
lett két elegáns piros kabátot találtak, amiket arany-
gombok díszítettek. Boldogan bújtak bele a kabá-
tokba. Örömükben táncra perdültek:

„De szép kabátok! Többé nem fogunk fázni!”
Az egyikük hirtelen megállt, s ezt mondta:
„Ideje elkezdenünk dolgozni.”
A másik azt válaszolta:
„Dolgozni? Minek? Ha ilyen kabátunk van, mi

magunk is gazdagok vagyunk. Soha többet nem kell
dolgoznunk!” – és ezzel ki is másztak az ablakon.

A cipész és a felesége döbbenten néztek a ma-
nók után, és soha többé nem látták õket.
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Egy fiatal
úszótehetség
– Elõször is gratulálok az országos

úszásdöntõn elért 1. helyedhez. Hol
és mikor volt a verseny?

– Március 5-én Pécsett.
– Mennyi ideig tartott a felké-

szülés?
– Négy hosszú hónapig.
– Kik segítettek a felkészülésben?
– Fõleg az edzõm, Smidt Fe-

renc és Kiss János testnevelõ ta-
nár.

– Hogyan jutottál az országos
döntõbe?

– A megyei döntõt megnyer-
ve a legjobb idõvel kerültem be.

– Izgultál a verseny elõtt?
– Nagyon izgultam, fõleg a

versenyt megelõzõ pillanatok-
ban.

– A váltóval milyen eredményt
értél el?

– A váltóval a megyei döntõt
megnyertük, az országos verse-
nyen ötödikek lettünk.

– Milyen érzés országos bajnok-
nak lenni?

– Nagyon jó, mert sok elisme-
rést kapok a tanároktól és a bará-
taimtól.

Pintér László
Petõfi Sándor

Általános Iskola
7. c osztály

Gyerekváros
Volt egyszer egy kicsi város,
És a neve Gyerekváros.
Sok gyerek és sok játék,
Minden nap ajándék.

Meglepetés is volt elég,
Nem iskolabusz jött elénk.
Nem volt lecke és feladat,
Itt bizony nem volt iskola.

Egy óra volt a játszás,
Persze arra mindenki járt.
Szerették is nagyon,
Karácsonykor fagyi volt minden
ablakon.

Karácsony is kétszer volt,
Este a gyerekekre kacsintott a
hold.
Volt a városban egy kút,
Benne málnaszörp volt.

Volt egy tündére mindenkinek,
Ki kívánságukat teljesítette.
A nyúlnak manója volt,
Õ is ajándékot adott.

A télapónak is volt egy pár,
Akik a jóságpacsit osztották.
Ide én is elmennék egyszer,
De csak akkor, ha létezne.

Boldov Eszter
Dózsa Gy. Ált. Isk., 4. osztály

Róka Kitti rajza  2. osztály
Dózsa György Általános Iskola

Horgászoknak
teli a zsákja

Horgászoknak teli a zsákja
Finom halakkal
Megfõzik majd halászlének
Az a mi kedvencünk

A halász horgászik a tóban,
Halat megfõzik a bográcsban.
A rozmárok is halásznak
Örülnek finom halaknak

A halászok olyan vidámak
Ha nem szöknek el a halacskák
A háló fogja el
Készítünk róla rajzokat is
Napocska süti a halakat is.

Hazaviszik a zsákban a halat,
Az lesz majd a finom falat.

Ezt küldtem én nektek,
A képeslapom megláthatjátok.
Már nem vagyok halacska,
Csak egy kifogott halacska.

Kosztolányi László verse
Dózsa Gy. Általános Iskola

     

Keszi Barbara rajza
6. osztály

Petõfi Sándor Általános Iskola
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Márhoffer Dániel rajza
4. osztály Dózsa György Általános Iskola

2900 Komárom, Igmándi út 2.,
telefon: 34/540-590, fax: 34/540-591

 e-mail: komarom@tourinform.hu
Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 8.00-16.00

Kedves Diákok!

Keressetek fel bennünket, ha
· magyarországi kirándulást terveztek szüleitekkel vagy tanáraitok-
kal,

· szállás- és éttereminformáció-
ra van szükségetek a kirándulás-
hoz,
· érdeklõdtök országunk neveze-
tességei, természeti és kulturá-
lis értékei, múzeumai iránt
· látnivalókat tartalmazó ingye-
nes kiadványokat és térképeket
szeretnétek beszerezni,
· jegyet szeretnétek venni hazai
és külföldi sztárok koncertjeire,
megvehetitek irodánkban,
· komáromi és környéki progra-
mok érdekelnek,
· színházba vagy moziba szeret-
nétek menni, de nem tudjátok,
mi van mûsoron,
· ajándéktárgyra lenne szüksé-
getek, a megyei népmûvészek
kézmûves portékáiból vásárol-
hattok,
· komáromi képeslapot, könyvet,
országos turista- és várostérké-
peket kerestek,
· vagy ha csak egyszerûen kíván-
csiak vagytok, milyen lehet a
Tourinform iroda.

A Tourinform iroda Komárom
legrégebbi, lépcsõs épületében
(a DM-tõl 50 méterre a híd irá-
nyába) található.

Várunk Benneteket!

Szilágyi Ildikó és Gelle Dóra

Kosztolányi Eszter rajza
Napsugár Óvoda
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Oláh Julcsi rajza - 2. osztály  Dózsa György Általános Iskola

Az “Egy Optimista Magyarországért” Közhasz-
nú Alapítvány hagyományaihoz híven idén is meg-
hirdeti optimista rajzversenypályázatát. A rajzver-
seny célja a jókedv, boldogság és az optimista élet-
vitel fontosságának hangsúlyozása.

Idén az alábbi két témakörben várják az alkotá-
sokat:

1. Életem legvidámabb, legboldogabb napja:
Ebben a témában olyan vidám, boldog történe-

tek, pillanatok megörökítését várják, amelyek meg-
történtek veletek vagy pedig azt szeretnétek, hogy
megtörténjenek. Rövid magyarázatot mellékeljetek
az alkotások mellé. Szeretnék, hogy ha
a pályamûvek felhívnák a figyelmet
arra, hogy nagyon sok szép dolog van
az életben, és ha pozitívan állunk a dol-
gokhoz, akkor

még a nagynak hit akadályok is
könnyen legyõzhetõek.

2. Rajzolj képregényt!
Idén újdonság, hogy képregényt is

lehet nekik rajzolni. A képregény rö-
vid történetet meséljen el, ami kifér 1
oldalra. Rövid, szöveggel ellátott ké-
pes vidám, humoros történeteket vár-
nak, amelyek elûzik a rosszkedvet, és
mosolyt csalnak az emberek arcára. Kosztolányi Eszter rajza Napsugár Óvoda

     

Rajzpályázat

A rajzversenyre minden korosztály-
ból várják az alkotásokat. Természete-
sen korcsoport szerint kategorizálni
fogják a beérkezett mûveket.

Formai követelmények, határidõ:
A pályamûvek bármilyen technikai

alkalmazással készülhetnek. Beadha-
tók postai úton és elektronikus formá-
ban is. Postai úton eljutatott alkotások
ajánlott formátuma: A/4. Képregények
maximum A/3 formátumúak legyenek
és egyoldalasak. Ha elektronikusan
szeretnéd eljuttatni hozzájuk alkotáso-
dat, akkor a gif illetve a jpg formátum
ajánlott.

A következõ adatokat tüntesd fel alkotásod hát-
oldalán: név, életkor, elérhetõség (postai cím, tele-
fon vagy e-mail cím, ahol értesíthetnek az eredmé-
nyedrõl).

A feladási határidõ 2005.  május 25. (Mosoly Nap-
ja), a rajzversenyre nevezés ingyenes.

Az alkotásokat a következõ címre várják: 1021
Budapest, Hûvösvölgyi út 109.

Elektronikus formában:
palyazat@optimistaklub.hu
A legszebb alkotások beküldõit értékes ajándé-

kokkal jutalmazzák, és mûveiket kiállítják, hogy
minél több emberhez eljuthasson a pozitív élet-
szemlélet!

http://optimistaklub.hu/
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SULIVETÉLKEDÕ V.
E havi számunkban jelentetjük
meg a hatrészes Sulivetélkedõ
ötödik fordulójának versenyfel-
adatait. A megoldásokat júnis
1-jétõl az Élettér Egyesület Ár-
pád utca 21. alatti irodájába
várja szerkesztõségünk (Vállal-
kozók Háza). A borítékra feltét-
lenül írjátok rá neveteket, cí-
meteket, iskolátok nevét és
osztályotokat! A megfejtése-
ket a korábbi számok megoldá-
saival együtt várjuk. A legered-
ményesebb beküldõk között
hasznos ajándékokat sorsolunk
ki! Kellemes idõtöltést a felad-
ványokhoz!

1. Ki mit tud?

- Hol található Munkácsy Mihály
híres festménye, az Ecce
Homo?

………………………………………………………….………………….…………………

- Melyik ország zászlaja a ka-
kukktojás?

Mexikó, Magyarország,
Kína, Olaszország

- Hol és mikor mutatták be elõ-
ször Katona József Bánk bán-
ját?

…………………………….……………………………………………….…………………

- Mi a tikmony?

…………………………….……………………………………………….…………………

- Ázsiát és Észak-Amerikát egy
alig 80 km széles tengerszoros
választja el egymástól. Ki fe-
dezte fel ezt a tengerszorost,
és kirõl nevezték el?

…………………………….……………………………………………….…………………

2. Melyik úton induljon el Maci, a házõrzõ kutya, hogy eljusson a
házikójához?

3. Ebben a feladatban egy közmondást keresünk, amit a titkos-
írás megfejtésével el is olvashatsz. Nos, hogy szól a közmondás?

4. Az alábbi számsorozatok valamilyen matematikai logika alapján
épülnek fel. Találd ki, hogy hogyan, és írd be a hiányzó számokat!
a) 2, 3, 5, 7, 11, …, …, …
b) 5, 9, 17, 33, 65, …, …, …
c) 12, 15, 21, 24, 30, …, …, …
d) 81, 73, 67, 61, 55, …, …, …
5. Zolika jól tudja, milyen fontos a kiadós reggeli. Segíts nekünk
kitalálni, hogy mikkel várta õt az anyukája!

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

JÓKAI UNOKÁI
Komáromi diáklap.
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