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A Fiumei Úti Általános Iskola diákújságja  •  Készítette a diák szerkesztőség

Mikulásünnep

Megjött a tél!

December hatodika
Mikulásnak napja.
Ma mindenki énekel,
Hisz Mikulás jön ma el.

Mézeskalács illata száll,
Körülötte sok éhes száj.
Virgácsot ma sokan kapnak,
Mert az évben rosszak voltak.

Életre kel most már minden:
Karácsonyfa táncol ingben.
Bekopogtat jó Télapó
A zsákjában ennivaló.

Gyerekek is ujjonganak,
A csokiért tolakodnak.
Eszik a sok szaloncukrot,
A mandarin rég elfogyott.

Mikuláshoz odamennek,
Még csokiért könyörögnek.
Mikulás jó szívvel adja,
Csak hova tűnt a puttonya?

A krampuszok rég kivitték,
A szánba is beletették.
Fölszáll a jó öreg is.
S mindenkinek csokit visz.

Kovács Mercédesz 6.a verse
Hópihe billen az ágon
Madarak pihennek a fákon.
Kémény füstöl szépen.
Angyalok repkednek az égen.

Nénike köt a házban,
Madár repked kalitkában.
Fenyőgally a vázában,
Papóka fürdik a kádban.

Kutya alszik óljában,
Disznó röffen álmában.
Cica dorombol nénike ölében,
Papóka duzzog fotel melegében.

Velük virrad a hajnal
Harsogó kakasszóval, 
Nénike lábal a hóban
Háta mögött ősz papóval. 

Adventi
 Iskolánkban először rendeztek közös adventi 

kézműves délutánt az elsősöknek. 
A kicsik karácsonyi díszeket készítettek kü-

lönböző technikákkal és anyagokból: gipszfigu-
rákat festettek, üdvözlőkártyákat rajzoltak, 
és magokból, tésztából is gyönyörű 
ajándékok kerültek ki kezeik alól. Jó 
volt látni a kipirult pofikákat, és 
a sok kis dolgos kezet, amint 
készítették az adventi megle-
petéseket.

 Jövő héten a másodikosak fognak ügyesked-
ni. Nem marad ki a 3-4. osztály sem, mert ők 
tavasszal, húsvét előtt kézműveskednek majd.

 Ezt a délutánt Frankóné Horváth Gyöngyi 
néni, a diákönkormányzat alsós koordinátora 
szervezte az elsős tanító nénik segítségével.

 Boldogok voltunk, hogy mi is ott 
lehettünk, segíthettünk a kicsiknek, és ma-

gunknak is készíthettünk egy-egy színes 
karácsonyfadíszt.

A 3.a és a 2.a verses-zenés mesejátékának szereplői
Válik Zsanna – Kelemen Kinga – Kormos Kevin 7.c

kézműves délután

Szemán Luca és Zsemlye Adél 5.a
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A szolnoki fiatalok egyik legnagyobb rendezvénye volt október végén ez a 
háromnapos program. Ennek lényege a város szépítése, füstmentesítése és 
a kórházban ápolt betegek felvidítása volt. Iskolánkból is többen részt vet-
tek az akcióban, közöttük Zsigmond Bíborka a 6.b-ből. Ő mesélt az újságíró 
szakkörösöknek a rendezvényről.

- A több száz fiatalt csapatokra osztották, és más-más feladattal bízták 
meg. A drog-kommandósok járták az utcákat, és akit dohányozni láttak, 
attól kértek egy szál cigarettát, majd megkérték, hogy törje ketté, dobja be 
a szemétbe. Cserébe kapott tőlük egy szem cukorkát. A szemét-komman-
dó tagjai megtisztították a Tisza és a Zagyva partját és a város néhány más 
területét a szétdobált hulladéktól, rendbe tették a növényeket is. A har-
madik csapat tagjai – közöttük voltam én is - a MÁV Kórházat látogatták 

meg, ahol versekkel, dalokkal 
szórakoztatták a betegeket. A 
Hetényi Géza Kórházban a 
beteg gyerekeknek játékot is 
adtunk a műsor mellé. 

- Kaptatok valamit a segít-
ségetekért?

- Természetesen nem. Az akciónak éppen a jutalom nélküli jótékony-
kodás volt a lényege. Az volt a jutalom, hogy a három nap alatt Szolnok 
egy kicsit szebb lett, az emberek pedig egy kicsit vidámabbak. Mi pedig 
nagyon jól éreztük magunkat. Két év múlva ismét megrendezik ezt az 
országos akciót. Biztos, hogy akkor is részt veszek benne!

Nyeső Tamara és Réz Gabriella 6.a

Segíteni öröm
72 óra kompromisszum nélkül

Bizony, júniusban elhagytak minket a legtapasztaltabb újságíró szakkörösök. Az új tanév elején megújuló szakkör feltöltődött ötödikesekkel, akik 
nagyon lelkesek és ügyesek. Hatodikosaink már alig igényelnek segítséget a munkájukhoz. Egy hetedikes csapatunk is van, ők fognak idén „LADIK”-
ozni, vagyis készülnek a médiavetélkedőre. Sajnos, idén nincsenek nyolcadikos szakköröseink, de egy-egy írást tőlük is kapunk időnként. 

A 2010-11-es tanévben ők készítik Nektek az iskolaújságot:
Abonyi Tekla 5.b
Bárány Krisztián 6.a
Belic Diána 5.a
Dékány Gréta 7.c

Halasi Hanna 6.a
Kormos Kevin 7.c
Kovács Mercédesz 6.a
Körmendi Virág 6.a,

Magyar Gabriella 5.a
Mészáros Édua 6.a
Molnár Szabina 6.a
Mommertz Fanny 6.a

Nagy Andrea 7.c
Nyeső Tamara 6.a
Réz Gabriella 6.a
Rónyai Gergő 7.c

Szecsei Georgina 5.a
Szemán Luca 5.a
Szabó Gerda 6.a
Szabó Zsombor 5.b

Tuhárszky Zita 5.a
Válik Zsanna 7.c
Zsemlye Adél 5.a

Forduljatok a szerkesztőség tagjaihoz ötleteitekkel, javaslataitokkal. Segítsétek őket abban, hogy minden fontos eseményről hírt adhassanak. Mond-
játok el nekik, milyen témákról szeretnétek olvasni a lapunkban, kikkel készítsünk interjút. Szeretnénk izgalmas, érdekes, sokszínű újságot készíteni, 
amit jó olvasni most, és jó lesz szép emlékként elővenni sok év múlva is. 

 Kísérjétek figyelemmel az iskolai honlapon is a Kis Herceget, mert írásaink ott is megjelennek. Hozzászólásaitokat, véleményeteket is ott várjuk! 
                  - a szerkesztőség - 

Új év – új szerkesztoség
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Az egyik szombat reggelen busszal Budapestre utazott iskolánkból egy 
csapat diák a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba. Először a Sivatag in-
teraktív kiállítást néztük meg. 
Amíg Niki néniék a kígyózó sorban várták a jegyeket, addig mi közös 
fotókat csináltunk Anonymus szobrával. Mielőtt bementünk, kaptunk 
csapatonként egy narancssárga golyót és egy számokkal ellátott kilyu-
kasztható lapot. Ha jól lyukasztottuk ki a lapot, akkor megkaptuk a helyes 
megfejtést. 

 Míg a hagyományos kiállításokon csak a szemünket mozgatjuk jobbra  

meg balra, és az ujjainkkal is csak a fényképezőt kattintgatjuk (már ahol 
lehet), addig itt az egész testünk részt vett a mozgásban. 

  Különféle állatokat lehetett megsimogatni, amik természetesen nem 
éltek. Mivel a játékokban ügyesek voltunk, mindenki jutalmat kapott: egy-
egy füzetet és csokit. A játék végeztével a csapat megrohamozta a büfét. 

 Egy kis lakmározás után betekintettünk a mezőgazdaság történelmé-
be. Mini települések makettjei sorakoztak egymás mellett. A kiállítás a 
kezdetleges földműveléstől a gőzgépekig bemutatta a termelési módokat, 
az emberek életkörülményeit. Láttuk, hogy egyre nagyobb házakban éltek.  
Megismerhettük a hétköznapjaikat, az eszközeiket. A talajfajtákat óriási 
kémcsövekben figyelhettük meg.

 Ahogy már ilyenkor lenni szokott, visszafelé beugrottunk a McDonalds-
ba, nehogy éhen haljunk Szolnokig. 

Rónyai Gergő és Boros Marcell 7.c

Sivatagi show

Ősz a parkban Láthatatlan kiállítás
A parkban ücsörészek a sok lehullott falevél közt. Látom, hogy a fák 

szomorkásan hajingálják leveleiket, amit felkap a szél, és repíti egy ideig, 
aztán elengedi. Szomorú látvány az, mikor a dús lombkorona nélkül, kopa-
szon állnak a fák. Az ősz olyan, mint egy fodrász, aki minden fát kopaszra 
nyír. Ülök és gondolkodom a szálldogáló levelek közt. A gyerekek a túl-
oldalon játszanak a levelekkel. Van, aki a kutyáját sétáltatja. A kutyának 
is tetszenek a levelek, azzal szórakozik, hogy elkapja és szétmarcingolja 
őket. 

Ladányi Nelli 7.c

Rokonainkkal, családommal egy izgalmas extrém parkban jártunk Pé-
csett, a Mecsextrémben. Ennek a parknak az egyik része a Láthatatlan ki-
állítás. A cím elég képtelen ellentmondást rejt: kiállítás, ami láthatatlan!

Egy mély pincébe mentünk le. Teljes volt a sötétség. Bár tudtam, hogy ez 
nem egy ijesztgetős kastély, mégis félelmetes volt. A vezető - egy világtalan 
nő - adott mindenkinek egy hosszú fehér botot, és a hangja után kellett 
mennünk, de nem akárhogy! Először egy lépcsőn kellett lebotorkálnunk. 
Vezetőnk elmondta, hogyan tudjuk segítségként használni a botot. 

 Egyszer csak kiértünk egy „utcára”. A hifiből hallottuk a kocsik zaját 
és a jelzőlámpa váltását. Ventilátor kavarta a levegőt, de én úgy éreztem, 
mintha a vaksötétben egy kocsi húzott volna el az orrom előtt. 

 Aztán megtapasztaltuk, hogy egy vak embernek az sem lehet könnyű, 
hogy saját otthonában tájékozódjon. Ki kellett tapogatnunk az ajtót, be-
menni, eltalálni az egyes szobákhoz, kitapogatni, hol is lehetünk. 

 Nekem azért volt rendkívüli élmény ez az interaktív kiállítás, mert 
átélhettem, milyen, hogyha egy érzékszervét elveszíti az ember… Bele-
érezhettem magamat mások helyzetébe. Most már tudom, hogyan lehet 
segíteni egy vak embernek. 

Driesz Lajos 7.c

Őszi hangulat 
Szabó Gerda 
6.a I. díjas 
rajza
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A Fiumei gólyái
Minden fiumeis tudja, hogy az iskola kéményén gólyák fészkelnek. Nem igen hallhattunk róluk 

érdekes dolgokat még, de idén történt valami.
      Tavasszal lezajlott a költési procedúra, a fiókák kikeltek. Odáig minden rendben volt, egyva-

lamit leszámítva: az árvizet. Nálunk is volt, ugye, elég nagy mennyiségű. A szülők nem tudtak elég 
táplálékot vinni a fiókáknak, így azok sajnos elpusztultak. A gólyáknak nincs érzelmi világuk, de ha 
lenne, bizony magukba zuhantak volna. Mivel genetikailag kódolva van bennük az, hogy minden-
képpen szükség van utódra, újraköltöttek. Jóval később történt ez, mint ahogy lennie kellett volna, 
és mikor eljött az ideje a melegebb éghajlatra repülésnek, az új fiókák még nem voltak elég erősek, 
a szülők viszont, hátrahagyva a fiókákat, elindultak.

    Ezt természetesen észrevette az iskola vezetősége is, és Niki néni értesítette az illetékes Hor-
tobágyi Nemzeti Parkot, hisz senki nem nyúlhatott hozzá, mert a fehér gólya védett állat, csakis 
szakember érhet hozzájuk. Ha az időjárás kedvezőtlen lett volna, a kisgólyát lehozzák, és madár-
kórházba szállítják. Szerencsére nem így történt: November közepén sütött a nap, nyoma sem volt 
a közelgő télnek. Így a gólya megerősödött, és végre útnak indulhatott dél felé.

      Reméljük, hogy épségben megérkezett oda, ahol most is süt a nap, és bőségesen talál táplálékot, 
tavasszal pedig visszatér hozzánk. 

Réz Gabriella 6.a
A szülők elrepültek a fiatal gólya itt 
maradt novemberig

Madarász szakkör A madarász szakkör Jakabné Illés Nikolett tanárnő vezetésé-
vel működik. Ősszel műanyag etetőket helyeztek ki a gyerekek, 
a tél elején deszkából tartós odúkat is készítettek.
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92.2. – Aktív Rádió!
Szolnok kedvenc zenéi – következik a Kívánságműsor!

Ugye, sokszor hallottad már ezt a szlogent. A 
helyi rádiónk jelentkezik így, ha rátekersz a 92.2. 
hullámhosszra.

 1991-ben alakult a rádió, éppen most ünnepli 
15 éves születésnapját. Újságíró szakkörünk el-
látogatott a rádió szerkesztőségébe, ahol Bozsó 
István ügyvezető igazgató és Seress Zsuzsanna 
hírigazgató válaszolt a kérdéseinkre, majd végig-
vezetett a szerkesztőségen és a stúdión.

 Elmondták, hogy első ötletük a névadásra az 
Rádió Aktív volt, de ez kissé kétértelműen hang-
zik, ezért lett végül Aktív Rádió. 

 A cég nem kap állami támogatást, el kell 
tartania magát. Ezért közvetít óránként egy ne-
gyedórányi reklámot. Nagyon fontos szerepe van 
a hírszolgáltatásban. Sokan hívják őket a legfris-
sebb városi információkkal. A legizgalmasabb 
esetük volt, mikor elsőként értesültek a Hetényi 

Géza Kórházban kiütött tűzről, leadták a hírt, és a 
városban élők így szereztek tudomást a balesetről. 
Gyakran tekernek rájuk az autójukban veszteglő 
szolnokiak akkor is, ha dugó van, és nem tudni, 
miért. A rádió erről is friss információkat ad. So-
kan az elveszett kutyájuk megkeresésére is kérik 
őket. 

- Hogyan készül a műsor?- kérdeztük.
- A következő 24 óra adásterve mindig előre 

készen van. Hat-hét munkatárs dolgozik az anya-
gokon. Szinte semmi nem megy élőben, legalább 
20-30 perccel korábban készen van az anyag, 
amit műsorba adunk. Korszerű adáslebonyolító 
rendszerünk van tavaly december óta, ez teszi 
lehetővé ezt a biztonságos működést.

- Miben más a rádiós munkája, mint a tévé-
seké?

- A tévé elvarázsolja az embert a sok képpel, 

mozgással. A rádiósnak csak a hangja van: éppen 
ezért a szép kiejtés, az igényes beszéd, a pontos 
fogalmazás az egyetlen „fegyvere” a tévével szem-
ben. Felmérések bizonyítják, hogy fontos az em-
berek életében a rádió. 

A beszélgetés után megnéztük a stúdiót. 
Ladoniczki Dani, a Délutáni csúcs műsorveze-
tője egy kicsit meghökkent, mikor húszan körül-
vettük. Megmutatta, hogyan lehet kivágni a hi-
bát, a bakit a felvett szövegből. Akik kicsit hátra 
maradtak, még a „süket szobát” is kipróbálhatták. 
Ez hangszigetelt helyiség, itt készülnek a stúdió-
beszélgetések. 
A rádió honlapján lehetőség van online hallgatás-
ra, kívánságok közlésére is. Érdemes most ráke-
resned, mert nagy szülinapi rendezvényükről is 
többet megtudhatsz! Jó vételt mindenkinek!

Tuharszky Zita Anna 5.a és Réz Gabriella 6.a

 Télen nem látogatható, de ha kitavaszodik, érdemes megnézni a száz-
éves házat, amely egy eltűnt világot idéz. 

A Tabán Szolnok egyik legrégebbi városrésze. A Zagyva partján fekszik, 
a Tisza-Zagyva torkolat közelében. A név az oszmán-török „tabaq-xane” 
- „cserzőműhely, tímárműhely” jelentésű - szóból származik, és a török 
hódoltság idején terjedt el nálunk.

 Eredetileg azokat a városrészeket nevezték Tabánnak, ahol tímárte-
lepek voltak, később a szegény, elhanyagolt külső városnegyedeket is. A 
tímártelepek rendszerint a város szélén, vízparton helyezkedtek el, mivel 

a mesterség űzéséhez vízre volt szükség, másrészt a bőr kikészítése kelle-
metlen szaggal járt. A 18. században két önálló tímármester is dolgozott 
a városban, később kékfestő műhely működött a torkolat közelében. 

Szolnok - mint a tiszai kereskedelem és közlekedés központja - munka-
lehetőséget biztosított a tabáni lakosok számára is. A sószállító tutajokon, 
a gabonáshajókon mindig akadt munka. Sokan a sótömbök kirakodásával, 
a tutajok partra vontatásával, gabonarakodással foglalkoztak. A lakosság 
másik fontos jövedelemforrása a halászat volt. 

A Tabán lakói szabálytalan, zegzugos utcák zsúfoltan elhelyezett há-
zaiban éltek. A 1970-es évek elején még álltak a kicsiny házacskák, ame-
lyeknek többségébe lefelé vezetett 1-2 lépcső. Sok háznak a tetejét nád 
fedte, döngölt földes padlójukat mázolással javítgatták öreg tulajdonosaik. 
Vízvezeték, szennyvízcsatorna nem volt. A vizet az egyetlen utcai kútról 
hordták a házakba, a szennyvizet pedig az udvarra löttyintették. Fürdő-
szoba nem volt, WC pedig az udvari bódéban. 

A 70-es évek elejétől épültek fel az Ady Endre út és a Móra Ferenc út 
tízemeletesei, amelyekben a tabániak is lakást kaptak. Az öreg házakat 
pedig lebontották. Helyükön épültek a régi településszerkezetet idéző 
zegzugos utcácskák mai igényeket kielégítő szép házai.

 Egyetlen emlékként megmaradt a Tabán 24. számú ház, a Tájház. Ez az 
épület a maga 100 éves korával a régi tabáni házak legfiatalabbja lehetett. 
Tulajdonosai többször átalakították, utoljára Kovács Sándor halászé volt. 
A halászok jellegzetes téli foglalkozása volt a hálójavítás, ennek szerszá-
mait is láthatjuk a 20. század elejét időző berendezés mellett.

 A szolnoki Művésztelepen élő festők egyik kedvenc témája és tartóz-
kodási helye volt a Tabán. Megragadta őket az ódon városrész hangulata, 
varázsa. 

A Tabáni Tájház
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Az alsó nagyon könnyű volt, de reggeltől estig 
itt voltunk. Felsőben kevesebb az óránk, de több 
a házi és a fegyelem. Új órák is lettek: történe-
lem, biológia, földrajz. Sok a jövés-menés. Ami-
kor kicsöngetnek, a több száz felsős ajtót kitörve 
rohan a szünetre, majd a másik teremhez.

 
 Emlékszem, mennyire vártam a Gasztro-

show-t és a sulidiszkót, pedig nem is gondoltam, 
hogy ilyen jók!

 Az ebédet régen az alsós tanáraink felügye-
lete mellett fogyasztottuk el. Most viszont, aki 
ebédes, és végzett az összes órájával, elmegy a 
portához, elveszi az ebédjegyét és megebédel. 

 Nagyon örülök, hogy végre felsős vagyok, 
de azért nagyon hiányzik az alsó!  
            Szecsei Georgina 5.a

A lámpaláz

„Csak a zene szól”

Lámpaláznak a nyilvános szerepléssel járó izgalmat nevezzük. Híres színészek, előadóművészek 
között is sokan vannak, akik a fellépésük előtt szinte elviselhetetlen szorongást éreznek. Másokat 
jobb teljesítményre ösztönöz a felfokozott izgalom. 

 Én is lámpalázas vagyok, ahogy a legtöbb ember. Amikor az osztály csak rám figyel, csak engem 
hallgat, ledermedek. Elkezd lüktetni az agyam, és eszeveszettül dobogni a szívem. Ekkor meg-
próbálok elkezdeni beszélni. Az első mondatoknál meg-megcsuklik a hangom, és belezavarodok 
a mondanivalómba. Egy-két perc múlva már teljesen belejövök a beszélésbe. Miközben beszélek, 
olyan, mintha megállna az idő. Azért lehet, mert a közönség csak hallgat, meg sem szólalnak. Mikor 
a beszéd végére érek, felszabadulok. 

 Utólag gyakran gondolom, hogy jobb is lehettem volna, ha nem izgulok annyira. Kicsit bolond 
szokás ez a lámpaláz – ha lehet ezt szokásnak nevezni -, hiszen a közönség nem harapja le senki 
fejét sem. 

Szabolcsi Csenge 7.c

Legutóbb a tavalyi fordított napon hallhatta-
tok engem és a bátyámat egy gitáros előadással.

 A bátyám, Dani szintén az iskolánk tanulója 
volt, mikor elkezdett gitározni. 2005 nyarán 
döntötte el, hogy szeretne megtanulni 
ezen a hangszeren játszani. A zene tanu-
lásához nem kellett messzire mennie, hisz 
a szomszédunkban lakott egy zenetanár, 
aki bevezette a gitározás világába. A nap 
mint nap ismétlődő gyakorlások halla-
tán én is kedvet kaptam a zenélés-
hez. 

 2008 nyarán Dani meg-
tanította nekem a gitározás 
alapjait, és fél év múlva úgy 
döntöttem, hogy a basz-
szusgitározást választom. A 
bátyám szólógitáron játszik, 
de nekem a basszusgitár mély 
hangja jobban megtetszett. Ha-

marosan meg is kaptam a gyönyörű, sunburst 
színű jazz bass gitáromat. 

 Dani zenekarban játszik, de ketten is nagyon 
sokat gyakorolunk. Az első közös fellépé-

sünk a 2009-es Fiumei Gálán volt, ami-
re az „idősebbek” még emlékezhetnek. 
Szabadidőnk jelentős részét azóta is a 
gitározás tölti ki. 

 Ha szeretnétek meghall-
gatni kettőnk gitárjátékát, 

akkor legközelebb decem-
ber 22-én lát-

hattok minket 
a Borostyán 
Művelődési 
házban, a Vá-

rosi diáktanács által 
szervezett karácso-

nyi ünnepségen.
Kálmán Dorina 8.b

Félreértés
Tavaly tesiórán a b-sekkel kiütőztünk a 

nagy teremben.
Kitti gyógytesis volt, és az öltöző előtt 

megkérdezte, hogy ki nyert.
- Mi – válaszoltam.
- Ki nyert? – ismételte Kitti.
- Mondom: mi!
- Ki nyert a kiütőben?
- Mi nyertünk! – mondtam hangosabban.
- Ja! Azt hittem, hogy kérdezed! – nevette 

el magát Kitti. 
Válik Zsanna 7.c

Milyen is vagyok valójában?
Minden emberben vannak jó és rossz tulajdonságok. De sokan csak a jókat veszik észre ma-

gukban.
 Bennem is, mint másokban, vannak rossz dolgok. Minden dolgozat és verseny előtt többet 

izgulok a kelleténél, de ezzel még nem ártok másoknak. Mikor nincs jó kedvem, szokásom a 
segíteni próbálókat durván elküldeni. Ha valaki idegesít cselekedetével, leordítom a fejét. Ha 
páran elkezdik piszkálni a másikat, hajlamos vagyok hozzájuk csatlakozni.

 Tehát, mint kiderült, bennem is sok a hiba, de próbálok változtatni rajtuk. Te is nézz magadba, 
és mindig, mielőtt cselekszel, gondolkodj el rajta, hogy neked milyen érzés lenne, ha ezt tennék 
veled! 

 Hiába próbálunk tökéletesek lenni, úgysem leszünk azok, mert senki sem tökéletes, de a 
majdnem tökéletes is szép.

Ladányi Nelli 7.c

Őszintén a felsőről
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Három kistestvér 
egyszerre

Belic Diánának,  iskolánk 5.a osz-
tályos tanulójának néhány hónapja 
teljesen megváltozott az élete.

- Egy fél éve három új jövevény 
érkezett a családba. Három kistest-
vérem: Anna, Adél és István pont 
az apukájuk névnapján születtek. 
Nagyon aranyosak, és sokat alsza-
nak. Kicsit nehéz velük, mert éjsza-
ka is meg kell etetni őket. Amikor 
megtudtam, hogy három kistestvé-
rem lesz egyszerre, sírtam az öröm-
től. Az anyukám az utolsó 10 hetet 
kórházban töltötte. A babák két 
héttel hamarabb születtek a kiírt 
időpontnál, ezért három hétig 
inkubátorban voltak. 
Amikor hazajöttek a 

kórházból, tápszerrel etettük őket. 
Közben pedig még költöztünk is. 

- Nem nehéz a három baba mel-
lett?

- Nekem az új életem sokkal 
jobban tetszik, mint a régi. Jó, hogy 
anyukám otthon van, és velem is 
sokat foglalkozik. Van egy gondozó 
néni, aki mindennap segít reggeltől 
délután kettőig anyukámnak. Ami-
kor hazaérek, én is segítek az ete-
tésükben, a fürdetésükben. Sokat 
fejlődtek, ügyesedtek.  Sokat mo-
solyognak, és már megfordulnak, 
másznak. Nagyon szeretek velük 
játszani.

Zsigri Bianka 6.a

Vannak olyan fiumeisek, akik évek múlva is jó szívvel gondolnak egykori is-
kolájukra. A 2004-ben elballagott nyolcadikosok egyike, Fodor Lili most Angliában jár egyetemre. Az Iwiwen küldte el verseit.

Fodor Lili: 

Hallgatom az éjszaka csendjét...
Hallgatom az éjszaka csendjét,
a sok szédült tücsök zenéjét.
Az utca kihalt, csendes.
Egyedül ballagok, nem vagyok lelkes.
Most cipők kopogása hallik.
Felfigyelek, körülnézek, de senki.
Szívem hevesen dobol, 
lélegzetem levegőt sodor.
Hűségesen lépkedek tovább, 
a lámpák fényét figyelem odább.

Egy ismerős arca világít ott:
ő az, tudom, s nem tágítok.
Erőmet összeszedve megyek oda,
s ott megállok, nem megyek tova.
Ő nem mond semmit, s én sem,
csak nézzük egymást ígéretre készen.
Szíve súgja az enyémnek:
a világ van itt kettőnknek.
Kézen fog s visz magával,
nem bánom, elvarázsol szíve szavával.

A macska és a tyúkok
A macska megtudta, hogy az egyik tyúkólban megbetegedtek a 

tyúkok. Már nagyon régen gondolkodott azon, hogyan nyittathatná 
ki az ajtót, és ez most kapóra jött. Beöltözött orvosnak, és megjelent 
a tyúkoknál.

- Jó napot, tyúkocskák! Hogy vagytok? Azért jöttem, hogy meg-
vizsgáljalak benneteket!

Nyissátok ki az ajtót!
 A tyúkok hallották a miákolást, ezért nem nyitottak ajtót, hanem 

így feleltek:
- Tudjuk, hogy te vagy a macska, mert hallottuk a nyávogásodat.
 A macska elsomfordált, gondolta, majd kieszel valamit, hogyan 

szüntethetné meg az állandó miákolást.
 Egyszer csak eszébe jut, hogy nem messze a tyúkóltól lakik egy 

varázsló. Elment hozzá, s kért tőle valamilyen hangmegváltoztató cso-
daszert. A használati utasításában azonban az állt, hogy a főzetbe bele 
kell rakni a kívánt állat szőrszálát vagy tollát. Tanakodik, tanakodik a 
macska, honnan szerezhetne tyúktollat. Rájön, hogy a tyúkólon van 
egy picike lyuk, ahol a szél néha kireppent egy-egy tollat. Odasomfor-
dált a tyúkólhoz, és az ott talált tollat belerakta a főzetbe, majd megitta. 
Tényleg olyan hangja lett, mint egy igazi tyúknak. 

 Ismét ellátogatott a tyúkólhoz.
- Jó napot, tyúkocskák, hogy vagytok? Én vagyok az orvos!
- Tudjuk, hogy nem vagy orvos, mert hallottuk a kaparászós lépte-

idet – felelték a tyúkok.
 Hazament a macska, nagy sajnálattal levágta a körmeit, majd más-

nap visszatért. Elmondta a mondókáját, és várta a választ.
 Erre a tyúkok azt felelték:
- Pórul jártál, macska koma, ugyanis az orvos már tegnap itt járt, és 

felírta nekünk a gyógyszert!
 A macska nagyon dühös volt magára, hogy nem jutott az áhított 

tyúkhúshoz, és még mindig háborúznának, ha a gazdasszony nem vett 
volna egy csaholó ebet.

Wesniczky Albert 6.a



8

Szeptemberben új elsősök érkeztek az is-
kolánkba. A mi termünkbe is, ahol négy évig 
tanultunk. Néhányan félénken tekingettek a 
nagyobb diákokra és a tanárokra. Jó volt látni 
a csillogó szempárokat is. Szünetekben gyakran 
elszaladunk megnézni a tavalyi tanító néniket. 

Így összebarátkozunk a kicsikkel is. 
Megkérdeztünk néhány elsős kislányt pár 

dologról:
- Miért szeretsz iskolába járni?
- Mert sok új barátom van! (mondta Adél)
- Mi az osztály kedvenc tantárgya?

- A tesi és a magyar. (Sára)
- Mit szerettek még az iskolában?
- A tanár néniket és az osztálytársakat. 
Na, ezek a mi elsőseink! Szerintünk jó sulit 

választottak!
Zsemlye Adél – Szecsei Georgina 5.a

Szabó Anikó és Rusvainé Szalóki Éva: 1.a

Földváriné Kupai Judit és Némethné Tarczali Nóra 1.b

Balassi Bernadett és 
Kocsis Andorné 1.c1.c

1.b

1.a
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Színes papírvilág
Apukám, Somodi Zoltán papírmaketteket 

készít. 
- Mikor és miért kezdtél maketteket készíteni?
- Az első kisautókat 10 évesen készítettem. 

Akkoriban egy falusi gyereknek nem sok játéka 
volt, talán ezért kezdtem el magamnak autókat 
rajzolgatni, majd valahogy térben összeállítani.

- Hogyan készült egy ilyen makett?
- Az autókat jól megnéztem, képeket gyűjtöt-

tem róluk, majd kicsiben megrajzoltam kiterített 
formában, hogy aztán össze lehessen hajtogatni 
és ragasztani.

- Milyen maketteket rajzoltál szívesen: háza-
kat vagy autókat?

- Nagyon szeretem a népi építészetet, ezért 
már több régi kis házat is készítettem, de a han-
gulatomtól függően kamionokat, hajókat, min-

denféle munkagépet is rajzoltam már. 
- Készülnek még ma is új makettek? 
- A világ megváltozott, jött a fénymásoló gép, 

és egyre kevesebb eredeti makettet vettek, de a 
gyerekek sem töltik már színezgetéssel, ragaszt-
gatással a szabadidejüket. Ezért már kevesebb új 
makettet rajzolok. Akinek kedve van, a blogról 
ingyen letöltheti, és kinyomtathatja a nagyobb 
odafigyelést, illetve több időt igénylő darabo-
kat.

- Hol találhatnak rá az interneten? 
- A blog neve: papirmakettsomodi.blogspot.

com.
- Köszönöm a beszélgetést.
- Én köszönöm az érdeklődést, a makettekhez 

pedig jó szórakozást kívánok!
Somodi Miriam 7.b

Futok a partra, elnézek a távolba.
Ott meg mi úszik?
S hirtelen egy delfin felugrik!
Beugrok én is a vízbe, 
A delfin előttem van, íme!
Mintha idelent is lélegeznék, 
És már rég itt élnék.
Most úszok én is a delfinnel!
Hű, ez a hal énekel?
Olyan érdekes a mélyben!

Fent minden csillog a vízben.
A delfin most felugrik,
Majd szépen lebukik.

Haza kéne mennem,
De emléket kell vinnem.
Adott nekem egy kagylót,
Abból készítek fülbevalót.
Elbúcsúztam tőle,
De velem marad emléke.

Kovács Mercédesz 6.a

Kedves Második c-sek!
Gyönyörű halacskáitok, kagylóitok hetekig gyönyörködtették azokat, 

akik beléptek iskolánk kapuján. Hálából egy hatodik a-s kislány, Kovács 
Mercédesz verset írt számotokra. Olvassátok örömmel!

A legnagyobb tengeri élményem

Csillagok találkozása
Egyszer régen, réges-régen nagyon furcsa álmom volt. Mire elalud-

tam, az a látomás jelent meg előttem, hogy zuhanok. Repültem a vég-
telenségig, s még annál is tovább. Hirtelen egy vizes, nyirkos avarban 
találtam magam. A levelek és a párás levegő émelyítő illatát szívtam 
magamba. Egyszeriben kitisztult a fejem. Elindultam különös utamon.

Rátaláltam egy végtelenséget is beterítő tóra. Úgy döntöttem, a nagy 
menetelésben kifáradva megpihenek az aranyló homokban. Hallgattam 
a nádas dallamos susogását, elmerengtem a madarak csicsergésében, és 
néztem a csillagos égboltot. Úgy gondoltam, hogy belevetem magam a 
habokba, és azon nyomban csettintettem egyet, és máris rajtam volt az 
úszódresszem. 

Nem húztam tovább az időt, belehuppantam a gyémántosan csillo-
gó vízbe. Egy lubickoló hallal találtam magam szemben. Nagy szemei, 
mint két üveggolyó. Úsztam, mint a sellő, lubickoltam, fürdőztem, míg 
ki nem fáradtam. Kimentem a partra, és a törölközőmet magam köré 
csavartam. 

Amint felnéztem az égre, két csillag repült egymás felé, s összecsapód-
tak. Röptiben kinyílt a szemem az élesen csörömpölő vekker zajára.

Abonyi Tekla 5.b
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A chips története
New-Yorkban volt egy étterem, amelynek főszakácsi posztját George Crum 
töltötte be. 

1853-ban megfordult itt a híres vasútmilliomos Cornelius Vanderbil. 
Sült krumplit rendelt, de nem tartotta jónak, amit kapott: vastagnak talál-
ta. Visszaküldte, de a második adag se tetszett neki. A főszakács ezt meg-
elégelte, és olyan vékonyra vágta, ahogy csak tudta, jól megsózta. A többit 
magad is kitalálhatod. Vanderbil imádta, és ez lett a ház specialitása.

Sokáig kicsi dobozokban tárolták az extra vékony sült krumplit: vagyis 
a chipset, de gyorsan megromlott. Míg 1926-ban Laura Scudder el nem 
készítette a zsírpapírból összeállított chipses zacskót. Vasalóval zárta le. 
Ugyanolyan eljárást alkalmazott, mint mi most, csak manapság nem zsírpa-
pírból, hanem műanyagból készül. Ezek mellett ő találta fel a lejárati időt.

Az ízesített chipset Joe Murphy találta fel 1954-ben. Eleinte csak egy 
kis doboz sót mellékeltek a chipshez. Az első ízek ezek lettek: sós-ecetes, 
sajtos-hagymás. 

De miért egészségtelen a chips?
A sült krumpli veszélyét nem maga az alapanyag, hanem az elkészítés 

módja adja: a sütésre használt zsírok ugyanis rengeteg telítetlen zsírsavat 
és transz-zsírokat tartalmaznak. Ezek az anyagok károsan befolyásolják 
a jó és rossz koleszterin arányát, ártanak a szív-és érrendszernek. Emel-
lett gyulladást okoznak, növelik a vérrögképződés és a trombózis esélyét. 
Nem is sorolom, hogy a tudósok szerint még hányféle betegség előidézői 
lehetnek. 

Veszélyben a gyerekek!
Mi vagyunk a legnagyobb veszélyben, hisz egyik kedvenc nassolniva-

lónk a chips. Az elmúlt öt-tíz évben több lett az elhízott gyerek, aminek 
vitathatatlan oka a hibás táplálkozás és a mozgásszegény életmód. A ma-
gyar gyerekeknek kilenc százaléka túlsúlyos, négy százalékuk pedig kóro-
san elhízott. Egy most lezárult kutatás kimutatta: a legtöbb kövér gyerek 
a tízévesek között van!

Egészséges chipsek?
Az amerikai és már a magyar piacon is egyre-másra jelennek meg a 

chipsek és egyéb nassolnivalók egészséges alternatívái. Az új rágcsálni-
valók több tápanyagot, vitamint és kevesebb zsírt tartalmaznak, mint a 
megszokott chipsek, gyakran teljes kiőrlésű gabonából készülnek. A táp-
lálkozási szakértők azonban ezekért a „csodatermékekért” sem lelkesed-
nek. Azt ajánlják, hogy étrendünkben minél kevesebb legyen az ipar által 
előállított élelmiszer, a gyümölcsöt és zöldséget lehetőleg frissen, otthon 
elkészítve fogyasszuk.

Szerintem lehet szeretni és enni a chipset, de nem kell túlzásba vinni. 
Nagy különbség, hogy valaki ritkán fogyasztja, vagy naponta tömi magába. 
Én is szeretem, de nem gyakran eszem. 

Molnár Erik 6.a

Egy kiállítás, ahol mindent 
meg szabad fogni

Szeptemberben elmentünk a Damjanich Múzeumba a Gőzerő kiál-
lításra. Mikor beléptünk, rögtön látszott, hogy ez nem egy normál uncsi 
kiállítás, hanem egy érdekes bemutató. Rögtön az ajtónál megtorpant 
a társaság, ugyanis egy működő gőzgép metszeti modellje állt ott, amit 
természetesen ki is lehetett próbálni. Nagy izgatottsággal felmentünk a 
lépcsőn, és ott egy újabb kipróbálható gőzgépet találtunk.

  Továbbhaladtunk a valódi kiállításra. Itt valóban működő, azaz a gőz 
helyett sűrített levegővel meghajtott modellek sorakoztak. Miután min-
denki elkezdte nézegetni a gépeket, odasiettem az egyik modellhez, és 
beindítottam. Ezek után persze mindenki ki akarta próbálni. Szerencsére 
folyamatosan jött a levegő a kompresszorból, mert ha tartályos lett volna, 
szerintem egy percig sem tartott volna olyan intenzív használat mellett, 
mint amit mi produkáltunk. A szívlapáttól kezdve a működő modelleken 
és a metszeti modelleken keresztül mindent meg lehetett nézni, és mi 
persze mindent meg is néztünk. 

 Ekkor valaki szólt nekem a tömegből, hogy valami baja van a gépnek, 
nem lehet forgásirányt váltani. A tárlatvezető néni odajött és mondta, hogy 
délután jönnek, és megszerelik, most hagyjuk békén. Én szokás szerint 

megkérdeztem, hogy megcsinálhatom-e, 
amire meglepő választ kaptam: IGEN! Mi-
vel nekem egy felnőtthöz képest kisebb a 
kezem, még fogó sem kellett a munkához. 
A tengelyt beleillesztettem a neki szánt 
helyre, és a bicskámon levő fogóval szorosra 
húztam a csavart. Végül jobb lett, mint új-
korában. Mindent kipróbáltunk, és le is telt 
az egyórás látogatás. 

   Lefelé a lépcsőn mindenki még egyszer 
utoljára kipróbálta a modellt, majd megelé-
gedve elmentünk a múzeumból egy felejt-
hetetlen élménnyel a birtokunkban.

Boros Marcell 7.c
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Driesz Lajos osztálytársam már 5 éve karatézik. Szeretném bemutatni őt 
és a sportágát.

- Mit jelent a sportágad neve?
- Kezdjük egy kis nyelvleckével!
Kyoku (kiejtése: kjoku) – jelentése: végső. Shin (kiejtése: sin) – jelentése: 

igazság. 
Ezek szerint a Kyokushin Karate jelentése: a „Végső Igazság Karatéja”. 

Használjuk még Kyokushinkai szóösszetételben, ahol a kai szó a találko-
zást jelenti. Ilyen formában tehát: „Találkozás a Végső Igazsággal”. 

A Kyokushin Karate, mint azt nevének jelentése is mutatja – szemben a 
hagyományos japán karate-stílusokkal - , olyan új és nyílt módszer, amely 
az egyén emberségessé válásához mindig az igazságot keresi.

- Hogyan készültök a versenyekre?
- A verseny előtti hónapokban küzdőedzések vannak. A „Kata” edzés: 

küzdés képzeletbeli ellenféllel. Ennek a lényege a szépen, dinamikusan 
végrehajtott gyakorlat.

A „Kihon” edzés: technikák és állások gyakorlása. A „Kumite”: küzdés. 
Két ember küzd a tatamin. Az nyer, aki több tiszta találatot visz be, vagy ő 
marad állva. Az erősítő edzések az állóképességet és az erőt növelik.

- Mi az a tatami? 
- Tataminak azt a vékony puha szivacsot nevezik, amit a küzdelem fo-

lyik, tehát ez a küzdőtér.
- Milyen a karate-öltözet?
- Fehér ruhában vagyunk edzésen. A derekunkon öv van. Az öv színe 

határozza meg a képzettségi fokozatot. Fehér, kék, sárga, zöld, barna, fe-
kete: ez a minőségi sorrend, és mindegyiknek van gyengébb és erősebb 
változata. A cél tehát: idővel a fekete övet megszerezni. Évente lehet vizs-
gázni a következő fokozatért.

- Melyik volt a legnagyobb rendezvény, amin részt vettél?
- Évente megrendezik különböző helyszíneken az úgynevezett 24 órás 

küzdőedzést. Idén Budán a Sporttemplomban rendezték meg. Ez egy 
frissen felújított sportcentrum, valamikor ebben az épületben működött a 
Csodák Palotája. Rengetegen voltak: a 160-at meghaladta az aktív harco-
sok száma. A teremben 3 tatamin forgószínpad-szerűen zajlottak a prog-
ramok. Kiemelt mesterekkel tucatnyi harcos komoly erőpróbát hajtott 
végre. A 3 danos Sensei (mester) Krasznai Tamás 100 ellenféllel küzdött 
meg egymás után pihenő nélkül (100 x 1,5 perc), köztük számos válogatott 
és magas öves harcossal. A nap végére ezt 200-ra emelte, egy hosszabb 
pihenő után. Sensei Tóth Attila ötszáz karate gyakorlatot hajtott végre. 

- Mit jelent neked a karate? 
Erőpróbát, akaraterő-edzést. Próbára kell tenned tested és lelked erejét. 

A test hamar elfárad, lélekben dől el, hogy van-e még erőd egy kis pihenés 
után visszaállni, és bizonyítani a rátermettségedet.

- Milyen eredményeket értél el ebben a sportban?
2009-ben közép-magyarországi diákolimpiai bajnok voltam. Az idén 

Szlovákiában nemzetközi kumite bajnokságon 2. lettem. 
Dékány Gréta 7.c

Kyokushin Karate

A technika ördöge
A tavalyi farsangról a mi osztályunkra emlékeznek a suliból a legtöbben. 
Sokak szerint ez volt a legmulatságosabb produkció. 

Az egész a farsang előtt kezdődött. Egyik osztálytársunk vállalta a ze-
nét, és minden egyes nap valaki megkérdezte tőle, hogy minden rendben 
van-e a lemezzel.

Mindenki nyugodt volt, hiszen a tánc és a zene is megvolt.
A farsang előtt egy órával csinosítottuk magunkat az osztályteremben úgy, 

hogy rondák és szakadtak legyünk. Na, ez a része sikerült a történetnek! 
Lementünk az aulába, és beálltunk a sorba. Egy 

pár produkció után az „utcakölykök”, azaz mi kö-
vetkeztünk. Levonultunk a lépcsőn… és megszállt 
minket a technika ördöge. Az általunk választott 
zene ugyanis nem jó formátumú volt. Álltunk ott 
néma csendben, és vártuk a csodát. Egymásra néz-

tünk, és elkezdtünk táncolni. Síri csönd volt, csak a nevetést és a cipők 
csikorgását hallottuk. Így aztán Feri bácsi elindított valami mulatós zenét. 
De sok év tapasztalat és improvizálás segítségével megmutattuk, hogy 
bármilyen nehéz és meredek a helyzet, mi így is megoldjuk a problémát. 

Az est további részében jól éreztük magunkat, és pár nap múlva nevet-
tünk az egészen.                  Rónyai Gergő 7.c

A Forma-1 2010-ben új világbajno-
kot ünnepelhetett Sebastian Vettel 
személyében. 

Az utolsó, Abu-dzabi nagydíj 
előtt a németnek nem voltak nagy 
esélyei. A futamon az első kanyaron 
simán túljutott a mezőny, de pár 
kanyarral később a harcias formá-
ban lévő Schumacher megpördült 
előzés közben, majd Liuzzi bele-
ütközött. Ez az ütközés határozta 
meg a világbajnoki cím sorsát. A 
biztonsági autó bejött, és mialatt 
a mezőny e mögött poroszkált, 
addig Petrov és Rosberg kijöttek a 
boxba. Ezután Webber is kereket 
cserélt, és ezzel sok időt nyert, de a 
testvércsapat Toro Rosso-hoz tar-
tozó Algersuari feltartotta őt, így 
Alonso vissza tudott elé kerülni. 

A ferrarisok itt vették 
észre, hogy hibáztak. 

A jól időzített kerékcse-
re miatt Petrov és Rosberg 

Alonso elé került, így a spa-
nyol a 7. helyre esett vissza, de 

a világbajnokságot csak úgy tud-
ta volna megnyerni, ha legalább 4. 
lesz. Tehát meg kellett előznie az 
utóbb említett két versenyzőt. De 
már Petrovnál leragadt, és helyze-
tét tovább rontotta, hogy Kubica 
is vissza tudott jönni elé. A ver-
seny végén Alonso az öklét rázta 
Petrovra, de az oroszt ez cseppet 
sem zavarta.

Én Ferrari rajongó vagyok, és 
szerintem a Red Bull-osok kiszá-
molták az egészet: Amint vége lett 
a biztonsági autós fázisnak, kihoz-
ták Webbert, mert tudták hogy ez-
zel ki tudják csalogatni Alonsot, és 
ezzel a ferraris vissza fog esni. 

Ez nagyon dühítő számomra. 
Ha nézed a Forma-1-et, jó szurko-
lást a következő évre, ha pedig nem, 
akkor kezdd el, még nem késő!

Szabó Zsombor 5.b

Születési idő:  1987. július 3.
Csapatai:  BMW Sauber (2007)
   Toro Rosso (2007-2008)
   Red Bull (2009-)
Győzelmei:  10
Ő a legfiatalabb: versenygyőztes
   pontszerző
   pole pozíciós
   VB győztes

NévjegySebastian Vettel
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A mozgás - hasznos és kellemes - 
Interjút készítettem Palla Edit tanárnővel, melyben 
iskolánk sporteredményeiről, tanulóink fizikai álla-
potáról is kérdeztem. 

Hogy látja Editke néni, milyen a tanulók fizikai 
állapota?

A mai gyerekeknek a legnagyobb gondja az álló-
képesség. Ez azért van, mert egyre több időt tölte-
nek a számítógép vagy a tévé előtt. (Nem beszélve a 
felesleges szappanoperákról!) A testnevelésórákon 
sem terhelhetők olyan mértékben, mint a 10-20 
évvel ezelőtti gyerekek. Ez nem csoda: akkoriban 
tanulás után kimentek egyet sétálni, biciklizni, vagy 
élvezni a friss levegőt. (És nem azért, mert olyan 
helyet kerestek, ahol nyugodtan cigizhetnek!) 

Mikor és miért vezették be a gyógytestnevelést?
Körülbelül 10-11 éve van iskolánkban 

gyógytestnevelés.  A gyerekek gyorsan nőnek, és 
a kevés mozgás következtében hamar kialakulhat 
bármilyen szervi betegség. (Leggyakrabban ge-
rincferdülés.) A gyógytestnevelés órákon olyan  

mozgásfajtákat végeznek a gyerekek, amelyek 
a betegségek megelőzésére vagy gyógyítására 
alkalmasak. Gyerekkorban még korrigálni le-
het a problémákat, viszont felnőttkorban nehe-
zebb vagy nem is lehet kikúrálni. Ezek az órák 
testreszabottak. Mindenkinek azokat az izomcso-
portjait erősítjük, amelyek a leggyengébbek. 

 
Editke néni mire a legbüszkébb?
Minden évben felmérik az iskolák sportteljesít-

ményét, (versenyeredmények alapján) és iskolánk 
a Széchenyi Körúti Általános Iskola (Sportis-
kola!) és a Szent Györgyi Albert Általános Is-
kola után az előkelő harmadik helyen végzett a 
2009-2010-es tanévben. Az iskolánk színeiben 
versenyző gyerekek munkájával nagyon elégedett 
vagyok. Tanulóink két harmada DSE-tag, illetve 
a tanórákon kívül is rendszeresen sportol. Vannak 
iskolánkban kiváló sportolók, akik egyesületek-
ben versenyeznek. Az ő teljesítményeik alapján 
vannak a diákolimpián városi, megyei, országos 
eredményeink is.

Akkor azt már tudjuk, hogy mivel elégedett. Mi 
az, amivel nem elégedett Edit néni?

Nem szeretem, amikor a tornaszerekben kárt 
tesznek, rongálják a gyerekek. Ezeket a tornaszere-
ket (a gyógytestnevelés órákra) a Művelt Emberfő-
kért alapítvány vásárolta, meg kell becsülni őket. 

Milyenek a diákok a testnevelés órákon?
Az jó, hogy általában a „tesióra” közkedvelt, 

és sokan ezt szeretik, várják a leginkább. Viszont 
több tiszteletet várnék el. Ez az óra azért jó, mert 
ilyenkor a napi stresszt vagy görcsösséget le tudják 
vezetni, ezért kicsit elnézőebbek vagyunk. 

Mit érez az iskola iránt? 
A legrégebb óta itt tanító pedagógusok közé 

tartozom. Büszke vagyok rá, hogy fiumeis lehetek. 
Azt remélem, hogy a fiumeis tanulók is büszkék az 
iskolájukra, és tesznek is azért, hogy legyen mire 
büszkének lenni. 

Kormos Kevin 7.c

Mi újság az Alkotókörben?
A Belvárosi Iskola nemrég lezajlott rajzver-

senyén érdekes feladatot kaptak az alkotók: őszi 
témájú hangulatverseket kellett illusztrálniuk. 
Az figyelte a zsűri, hogy sikerült-e az egész vers 
hangulatát megfogni, vagy csak egy kis részletet 
dolgozott ki a rajzoló.

Nagyon sikeresek voltak tanulóink: a kilenc díjból 
ötöt a fiumeisek hoztak el!

Versenyzőink az Alkotókörben is tevékenyked-
nek. Két csapatunk van az idén, mindkettő nagy 
létszámú, sok az alsós jelentkezőnk. Igyekszem 
az érdeklődésüknek megfelelő rajzolási, festési 

technikákkal, kézműves mesterségekkel megis-
mertetni őket. Olyan sokféle pályázatra, versenyre 
készülünk, hogy föl sem tudnám hirtelen sorolni. 
Jelenleg a karácsonyi vásárra és az otthoni aján-
dékozásra készítünk szép, az ünnep hangulatához 
illő kézműves termékeket, díszeket. A vásáron be-
folyt pénzt el fogjuk pizzázni!

Rab Beatrix tanárnő
A győztesek:
 Horváth Regina 3.a II.
 Fábián Blanka 4.a I.
 Szabó Gerda 6.a I. 
 Enyedi Zsolt 8.b II.

Horváth Regina 3.a 
II. helyezett rajza

Horváth Reginának ez volt az első rajzversenye, amikor másik iskolában kellett rajzolnia. Őt kérdeztük meg az élményeiről.
- Nagyon szép verset kaptunk, Pilinszky János: Őszi cirkusz című versét. Többször is elolvastam, hogy el tudjam képzelni, amiről szól. Örültem, hogy 

második lettem a versenyen. Nagyon szeretem az Alkotókört, mert izgalmas dolgokat lehet csinálni. Otthon is szívesen rajzolok, ez a hobbim. 
- Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
- Vagy táncos, vagy tanító néni. Nagyon szeretek táncolni, balettra járok. A tanítók munkája is nagyon szép: mindenre ők tanítják meg a gyerekeket. 

Fábián Blanka 4.a

Fábián Blanka 4.a rajza  I. 
helyezett illusztráció

Horváth Regina 3.a 
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A Lánglovagok rajzpályázat győztese Túri Regina

Családi hagyomány: 
bajnoknak lenni

Szép kiejtés - angolul

A 12 éves Kiss Roland Nikander már 5 éve vív, és 
nem eredménytelenül. Nikó diákolimpiai bajnok, 
nemzetközi szinten a középmezőnyben mozog.

- Miért kezdtél vívni, és mennyi edzés van az 
eredmények mögött? 

- Unokatestvéreim mind eredményes ví-
vók, a példájukat követve kezdtem én is ezt 
a sportot. Hetente három edzésünk van.

- Hallottuk, hogy a tanév elején edző-
táborban voltál Németországban. Mesélj 
erről!

- Minden délelőtt edzés volt, ezután 
együtt ebédeltünk a csapattal és a ven-
déglátókkal. Mindennap más prog-
ramunk volt, többek közt minigolffal, 
bowlingozással, miniolimpiával, házi-
versennyel és garden partyval töltöttük 
az időt.

- Mik a terveid ezzel a sporttal?
- Csontkinövés van a térdemben, amire az 

orvos mágneses pántot ajánlott. Viszont ha komolyabbra fordul a helyzet, 
lehet, hogy abba kell hagynom a vívást a térdem meggyógyulásáig.

- Milyen versenyeken indultál, milyen eredményeket értél el ebben a tan-
évben?

- Novemberben a Vidékbajnokságon egyéni második lettem, és csa-
patban is második helyezést értünk el. Serdülő korcsoportban ötödik 
lettem.

- További jó eredményeket és gyógyulást kívánunk!
Réz Gabriella 6.a és Belic Diána 5.a

Egy lépésre 
az országos versenytől

Réz Gabriella 6.a-s tanuló második helyezést ért el a 
Kassai Úti Általános Iskolában megrendezett Angol 
szépkiejtési versenyen. 

- Hogyan készültél erre a versenyre? – kér-
deztem Gabitól.

- Vágó Anita néni, az angoltanárom adott 
egy angol mesét, amit egy-két hét alatt meg 
kellett tanulnom, és ő segített, hogy helyes 
legyen a kiejtésem. 

- Mi volt a versenyen a feladat?
- Kaptunk egy szöveget, ami nem volt túl 

hosszú, ezt elolvashattam egyszer-kétszer, majd 
bekísértek egy terembe, ahol a zsűritagok előtt fel 
kellett olvasnom. Az otthon tanult mesét is elmond-
tam. 

- Mit éreztél, mikor megtudtad, hogy te vagy a második helyen?
- Örültem, természetesen, ugyanakkor az ember kicsit bánatos, mert 

lecsúszott az első helyről. Az ajándékba kapott könyvet, ami egy egyiptomi 
uralkodóról szól, már majdnem végigolvastam.

- Van valami terved az angol nyelvvel?
- Egyelőre még nem tudom, mit szeretnék csinálni felnőtt koromban, 

de mindenhez szükség van legalább egy középfokú nyelvvizsgára. 
Kovács Mercédesz 6.a 

A Bolyai magyarverseny területi fordulóján 2. helyezést elért csapat

A Bolyai magyarverseny területi fordulóján az ötödikesek között 2. helye-
zést ért el az 5.c csapata: Szabó Eszter, Králik Jázmin, Kelemen Patrik és 
Berényi Gergő. Felkészítő tanáruk: Durucskó Mária.

Jázmint kérdeztük a versenyről.
- Nem volt könnyű, mert a nyelvtani feladatok mellett egészen szokat-

lanok is voltak. Az irodalmi feladatok megoldásában nagy hasznát vettük 
annak, hogy alsós korunkban sokat olvastunk. Rusvainé Szalóki Éva néni 
volt a magyartanárunk. Akkor is szívesen versenyeztünk: vers- és me-
semondó, szépolvasó versenyen és a Nagy Könyv vetélkedőjén is részt 
vettünk.

 Sajnos a területi fordulóról csak az első helyezett jutott tovább az or-
szágosra, de a második helynek is nagyon örülünk.

Túri Regina különdíjat kapott A lánglovagok 
című rajzpályázaton. 

- Miért indultál a versenyen?
- Betti néni hívta fel rá a figyelmemet. 

Engem nagyon érdekel a tűzoltók munkája. 
Tiszteletet érdemelnek, mert kockára teszik 
az életüket másokért. 

Lánglovagok 
rajzpályázat

Enyedi Zsolt 8.b díj-
nyertes rajza
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Tudjátok, honnan ered a „gasztro” kifejezés? A gasztronómia  - szakácsművészet, konyha-
művészet -  szó rövidítése. Nem véletlen, hisz ezen a novemberi napon igazi műalkotásokkal 
találkozhattatok az aulában.

 Először a csapatok megszervezése volt az embert próbáló feladat. Mikor a csoportokat 
elrendeztük, elkezdődött az ételek kitalálása. A csapattagok dönthettek, otthon készítik 
el az ételeket, vagy az ismerőseiknél/barátaiknál főzőcskéznek. Csütörtök reggel az 
osztályok a finomságokat szervírozták az aulában megterített asztalokra. 

 Az első órában a tanárokból álló zsűri értékelte az ínyencségeket, hogy milyen 
alapanyagokból állnak, hogyan készítettük, ízletes-e? A gyerekek az izzadt tenye-
rükkel kínálták az ételeket, annyira izgalmas volt a zsűrizés. Azután elkezdődhe-
tett a kóstolás. A felsős osztályok egészséges ételektől roskadozó tálakról kínálták 
meg társaikat.. Képtelenség volt akár egy gombostűt is leejteni, annyian tornyo-
sultak az asztaloknál. Mikor véget ért, a gyerekek megjutalmazták magukat, és 
elfogyasztották azt, ami maradt. 

   Abonyi Tekla 5.b

Gasztro-show

Az erős versenyben a 7.c osztály győzött egészséges és ízletes salátáival, falatkáival, süteményeivel. Jutalmuk a világ legfinomabb tortája volt!

A fizika hónapja Tarján Imre 
fizikaverseny1905 különösen eredményes év volt a 

fizika történetében. Számtalan nagy je-
lentőségű felfedezés, találmány született 
ebben az évben. Ennek emlékére rendez-
ték meg novemberben a „fizika hónapját” 
a Varga Katalin Gimnáziumban. Ez a 
rendezvénysorozat három előadásból állt, 
amiket egy verseny követett. Bár főként 
nyolcadikosok vettek részt rajta, de Ba-
logh Piroska tanár néni megnyugtatott 
minket, hogy amiről itt szó lesz, még a 
nyolcadikosok sem tanulták.

Az első előadás témája az alacsony hő-
mérséklet volt. Ezen a bemutatón először 
szárazjéggel, majd folyékony nitrogénnel 
kísérleteztek. Ennek a végén elmondták, 
hogy egy elektromos töltést 
jelző szerkezetet, vagyis 
egy elektroszkópot 
kell készítenünk.

A következő hé-
ten a tanárok egy 
„elektro-show-t” 

tartottak. Itt az elektrosztatikával, vagyis 
a nyugvó töltéssel foglalkoztunk. Ehhez 
leginkább szalaggenerátort használtak.

Az utolsó bemutatón egy fizikai múze-
um szakembere tartott előadást.

Ezt követte a verseny, ahol először egy 
feladatlapot kellett kitöltenünk, majd be 
kellett mutatni az elektroszkópokat. Az 
eredményhirdetés december 8-án lesz.

Sok olyan kísérlettel találkoztunk, 
amely nincs az általános iskolai tananyag-
ban. Nekünk nagyon érdekes volt!

Ha kedvet kaptatok a versenyhez, jö-
vőre jelentkezzetek az előadás-sorozatra 
fizikatanárotoknál!

Csider Márk és Bíró Patrik 7.c

A Tarján Imre fizikaversenyt a Verseghy Ferenc Gimná-
zium rendezi. Ezen a versenyen háromfős csapatok indul-
hatnak. 

Balogh Piroska néni a verseny előtt hetekkel megkezd-
te a felkészítésünket. Minden csapatnak egy játék fizikáját 
kellett bemutatnia kb. ötszáz szóban. Ezt a megmérettetés 
előtt el kellett küldeni, melyet aztán meg kellett tanulni, és 
előadni a zsűrinek.

A verseny egy szombati napra esett. Két részből állt: dél-
előtt a szóbeli forduló volt, délután pedig fizikai feladato-
kat kellett megoldani és egy tesztet kitölteni. Miután ezzel 
végeztünk, egy „rendkívüli fizikaórát” tekinthettünk meg. 
Ezután a legizgalmasabb rész következett: az eredményhir-
detés. Kiderült, hogy a középmezőnyben végeztünk. 

Egy nagyon tartalmas és érdekes napot tudhattunk ma-
gunk mögött.

Polónyi Krisztina és Kálmán Dorina 8.b
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Zsákai Erzsébet: 
 A miénk a legkisebb létszámú osztály, 

huszonketten vagyunk, de ebből ketten magán-
tanulók. Vannak gyerekek, akik kiemelkednek 
valamiben: Demecs Flóri informatikából a leg-
jobb, Berényi Erik pedig fociban tehetséges.

 Vannak olyan gyerekek, akik szívesen segíte-
nek másoknak, ilyen például Borbáth-Székely-
Varga Szabolcs. Szerintem jó irányba változik 
az osztályközösség. Ahogy egyre nagyobbak 
leszünk, egyre jobban összetartunk. Nagyon jó 
az osztálynak a kapcsolata Ági nénivel, az osz-
tályfőnökünkkel. Ági néni megért minket. Hisz 
nekünk. Mindent megtesz, hogy az osztály jobb 
legyen. Kitart mellettünk. Megvéd minket. Min-
denben segít. Osztályfőnöki órán jó feladatokat 
ad, amiből megtudjuk, mit gondolunk egymás-
ról. Szeret minket, és mi is őt. Meg szoktuk lepni 
a teremdíszítéssel. 

 Sok szülő van, aki segített már többször is 
az osztálynak, ilyen a Demecs Flóri anyukája 
és apukája, Borbáth Szabi anyukája, Varga Viki 
anyukája, Boros Petra anyukája, Dancza Dani 
anyukája, Berényi Erik apukája, az én anyukám, 
és még sorolhatnám. 

a MI osztályunk a 

Ági néni az osztályról
 Nagyon aktív, szorgalmas társaság. Sok gyereknek kiváló a 

gyakorlati érzéke. Bár a tanulásban nincs mindenkinek sikerél-
ménye, de a mindennapi élet problémáit nagyon ügyesen meg 
tudják oldani. Szeretnek tevékenykedni, többször lettünk már 
elsők a segítségükkel a Tiszaligeti Napok főzőversenyén. Találé-
konyak és talpraesettek, össze tudnak fogni a közös cél érdekében. 
A szülők is mellettük állnak, ha segíteni kell. Ezért bíztam abban, 
hogy sikerrel vesszük az akadályokat. 

Balázs Sándorné 

Dancza Dani:
 Pár hete Ági néni elmondta, hogy a K & 

H Bank szervezett egy gazdálkodási versenyt 
általános iskolásoknak. Ötfős csapatok jelent-
kezhettek. Nagy nyereményeket kapnak a győz-
tesek: balatoni üdülést, 
számítógépet az iskolának. 
Mi is jelentkeztünk. A csa-
pat tagjai: Demecs Flóri, 
Zsákai Erzsébet, Borbáth 
Szabi, Németh Máté és én. 

 Először is kellett egy sa-
ját pénzt készítenünk. A mi 
pénzünk a HON. Egy hon egy 
forintot ér. A második feladat 
az volt, hogy valamilyen mun-
kát kellett végeznünk, amellyel 
pénzt tudunk keresni az osztály számára. Az 
osztály együtt tervezte ki, hogy mit csináljunk, 
de az elnevezés Demecs Flóri ötlete volt. Így 
szerveztük meg karácsonyi éttermet.  A szü-
leink egyből mellénk álltak, bár rövid volt az 
idő az „áru” elkészítéséhez. Borbáth-Székely 
Szabiéknál kürtős kalácsot sütöttünk többféle 
ízesítéssel. Készült diós, kakaós, cukros, kóku-
szos is. Nagyon jót szórakoztunk egyúttal, még 
nyársaltunk is a munka után. Annyira belejöttem 
a sütésbe, hogy anyával is készítettünk almás és 
túrós lepényt. Ennek a receptjét többen is el-
kérték, olyan finom lett. A süteményeken kívül 
teát és kakaót is lehetett kapni az éttermünkben. 
Kelendőek voltak a portékáink: 8645 Ft-ot ke-
restünk az osztálynak. A következő feladatunk 
egy vállalat megszervezése és a gazdasági válság 
túlélése.

6.b
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 Sokunknak ismertős a fel-
morajló taps a Gálán előadott 
műsorunk után, amire hónapo-
kig gyakoroltunk, s az elismerő 
pillantások anyutól, aki a har-
madik sorban ujjong megható-
dottan. 
 De mi minden kell ahhoz, 
hogy azon a bizonyos színpa-
don állhassunk, anyukánk pedig 
ott ülhessen a nézők között? Aki 
erre a kérdésre a legpontosabb 
választ adhatja, Abonyiné Szalai 
Rozina tanítónő.

- Mióta vesz részt Rozina 
néni a gálák szervezésében?

- 1992 óta tanítok az iskolá-
ban, azóta vált feladatommá a 
gála szervezése, ami igen ösz-
szetett, sokrétű csapatmunka.

Felvázolom a menetét:
1. Kitűzzük a gála időpont-

ját.
2. Felmérjük, ki milyen mű-

sorszámmal készül (osztályok, 
hangszeres szólók, egyéni 
produkciók).

3. Összeállítjuk a for-
gatókönyvet. 

4. Felvesszük a zené-
ket a forgatókönyv sor-
rendjében. Két példányt 
készítünk a biztonság 
kedvéért.

5. Megtartjuk a főpróbát 
(fények, látvány, világosítás ki-
próbálása).

6. Beosztjuk, ki hol öltözik.
7. Meghívó készítése, a 

vendégek meghívása.
8. Felelősök kiválasztása az 

egyes területekre a rendezvény 
színhelyén.

9. GÁLA

 A műsorok összeállítása, 
betanítása hosszú időt, sok-
sok munkát igényel tanítótól, 
gyerektől egyaránt. A szülők 
is sokat segítenek a jelmezek, 
kellékek előteremtésében.

 A gálaműsor alatt én tar-
tom a kapcsolatot a vezérlőből 
a színpaddal, eközben a kollé-
gáim a színfalak mögött öltöz-
tetik, elfoglalják a gyerekeket. 
Összehangolt munkát igényel 
az egész.

 A gála legjobb része a FI-
NÁLÉ. Imádom! Elvarázsol, 
nagyon megható része a prog-
ramnak.

 A legmulatságosabb gála 
1996-ban volt. Az egyik osz-
tály Webber: Macskák című 
musicaljéből adott elő részletet. 
Amint túlestek a szereplésen, a 
gyerekek beültek a nézőtérre. 
Jött a következő produkció: 
egy színpadi jelenet sötétben. 
Egyszer csak föntről, a vezér-
lőből megláttam, hogy az egyik 
fehér macskajelmezbe öltözött 
másodikos gyerek szó szerint 
kúszik a színpad közepe felé. 
Levettem a magas sarkú cipő-
met, s míg a produkció tartott 
– kb. 2 perc – a Művelődési 
Ház labirintusain keresztül-
futva bejutottam a nézőtérre, 
és a „macska farkát” megfogva 
lehúztam őt a színpadról. Kol-
légáimmal a mai napig nevetve 
emlegetjük az esetet.

Névjegy

Kedvenc étel: görög saláta
Kedvenc film: Szerelem a kolera idején
Kedvenc író: Gabriel Garcia Marqez
Kedvenc szín: a kék minden árnyalata
Kedvenc időtöltés: Tekla, a kislányom

Abonyiné 
Szalai Rozina

A 2010-es fordított napon 
a nyolcadikosok Lapusnyik 
Zoltánné Mariann néninek ítélték 
oda a Tanár Oscart. Mariann né-
nivel készült interjúnkat a Fiumei 
honlapján olvashatjátok a fordított 
nap krónikájában. 

Iskolánkba idén új pe-
dagógus érkezett 
Szalkári Zétény tanár 
úr személyében, akit a 
szigorúság és a követ-
kezetesség jellemez. 
Kíváncsiak voltunk né-
hány dologra vele és a 
szakmájával kap-
csolatban, ezért 
interjút készítet-
tünk vele.

- Miért pont ezt 
a tudományágat választotta?

- Mert az informatika a leggyorsabban fejlődő 
tudományág.

- Mióta tanít informatikát?
- Három éve.
- Gondolta volna, hogy informatikatanár 

lesz?
- Volt egy sejtésem.
- Kisebb korában követett el olyan hibákat, 

mint a mai gyerekek?
- Mindenki volt gyerek, az elkövetett a hibá-

inkból tanulunk.
- Diákkorában szerette a szigorú tanárokat?
- Igen, csak a szigorú tanárokat szerettem. 
- Jól kijön a gyerekekkel?
- Persze. Mindenkit szeretek.
- Miért feleltet minden órán?
- Mert az ismétlés a tudás anyja.
- Miért ilyen szigorú?
- Ha szigorú lennék, nem merted volna fel-

tenni ezt a kérdést.
- Meg van elégedve az iskolai számítógépek-

kel?
- Igen, az oktatáshoz elég korszerűek.
- Milyen fejlesztéseket javasol az oktatásban 

informatikai téren?
- Minden könyvet és füzetet váltson föl a 

Tablet PC.
Tuharszky Zita és Varga Zsófia 5.a


