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Sok szeretettel ajánljuk fi gyelmetekbe újságunkat, 

amit Nektek készítettünk és Rólatok.
Amikor szeptember elején hozzákezdtünk ehhez az újságszámhoz, 

régi hagyományt elevenítettünk fel, hiszen iskolánkban sok évig 

működött újságíró szakkör. 

Tavaly az akkori 6.b-sek készítettek egy lapot, ami azt jelezte, 

hogy a gyerekek egy része igényli az  újságnak a hagyományos, 

kézbe vehető változatát, nem elégszik meg az iskolai honlap 

lehetőségeivel.

Milyen újságot szeretnénk? Olyat, amiben örömmel ismer-

tek magatokra és egymásra. Ami megmutatja, mennyi érde-

kes és tehetséges gyerek jár iskolánkba. Ami ötleteket ad, 

kedvet teremt sporthoz, kiránduláshoz, olvasáshoz, 

beszélgetéshez. 

Kik készítik a lapot? Kis csapatunk fényképét láthatjá-

tok a címlapon. De mindenkit szeretettel várunk, akinek 

jó ötlete van, aki ismer valakit, akiről érdemes írni. A Kis Herceg 

akkor lesz vidám és tartalmas újság, ha a magatokénak érzitek, és 

segítitek a létrehozását. A szerkesztőség a 47-es teremben dolgozik, 

megtaláltok bennünket hétfőn és csütörtökön a 7. órában. 

A Fiumei Úti Általános Iskola diákújságja  •  Készítette a diák szerkesztőség

A Fiumei Nagy Könyv kinyílt az idei tanévben is, hogy sok kisdiáknak 
szerezzen élményeket és ismereteket. Azokkal a gyerekekkel beszélgettünk, 
akik a tavalyi versenyen a legjobbak voltak: Szabó Zsomborral a 3.b-ből és 
Kelemen Patrikkal a 3. c-ből.
 - Miért szerettek olvasni, mennyi időt töltötök olvasással?
 - Amikor olvas az ember, úgy képzeli el a dolgokat, ahogy akarja, ezt 
szeretem az olvasásban. Sokszor azonnal kíváncsi leszek, ahogy kinyitom 
a könyvet, vagy elolvasom a címét. Mindennap olvasok este, fél órát vagy 
egy órát is. Nyáron tíznél több könyvet olvastam el – feleli Zsombor.
Patriktól megtudtuk, hogy legkedvesebb könyve Lázár Ervintől a Négy-
szögletű kerek erdő. Azért szereti, mert vicces dolgokat csinálnak az ál-
latok. 
Arra a kérdésre, hogy ki szerettette meg vele az olvasást, Patrik így felelt:
 - Itt az iskolában szerettem meg Rusvainé Szalóki Éva tanító nénivel.  

- folytatás a 3. oldalon -

Kedves Olvasóink!

- a szerkesztőség –

Olvasni nagyon jó!

Balról jobbra a felső sor: Varga Bálint, Nguyen Ly Kamilla, Petrezselyem Nóra, 
Dékány Gréta, Holló Csenge, Nagy Andrea, Ódor Nóra, Kelemen Kinga, 
Középső sor: Nedbalek Diána, Bártfai Csilla, Reke Janka, Balázs Fanni, 

Driesz Annamária, Kovács Anita, Magdus Tamás, Kormos Kevin
Lent: Farkas Zalán, Veres Márton

Fent: Szmatana Alfréd, Szabó Zsombor
Lent: Polónyi Adrienn és Kővári Adrián
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Augusztusban Ausztriában nyaraltunk, akkor jártunk Marchenparkban, 
a Meseparkban. Azt hittem, annyi az egész, hogy a mesékben szereplő 
fi gurák vannak kiállítva. Pedig ez nem csak erről szól.
Hogy miről? Az újdonságról, az izgalomról! Közel hetven látnivaló van 
a meseparkban, amelyek közül egyik a kisállatkert. Sokféle állatot simo-
gathatsz a ketrecen keresztül: lovat, bárányt, juhot, kiskecskét, szamarat, 
sokféle baromfi t.
Fényképezkedhetsz a mesebeli, életnagyságú szobrokkal, például Csizmás 
Kandúrral, beállhatsz a hét törpe közé, hallgathatod a brémai muzsiku-
sok táncos, zenés műsorát. Láthatod, amint a királyfi  csókkal fölébreszti 
Csipkerózsikát. Vezethetsz egy igazi kalózhajót a tavon, miközben ágyúval 
lőnek téged. Műanyag krokodilok elől menekülhetsz a vízesésen. A kosár-
libegőn felemelkedhetsz 50 méter magasra, lecsúszhatsz a vízi csúszdán 
hajóval, miközben a tengerek ura, Ariel édesapja háromágú pálcájával lő 
feléd varázsvizet. Találhatsz egy farmot, ahol igazi traktorral mehetsz kör-
be, és megnézheted a farm állatait. És most jön a csodák csodája, a park 
büszkesége, a hullámvasút, éles kanyarokkal és fordulókkal! 

 Én igazi természetjáró vagyok. Imádok a he-
lyekbe, völgyekbe, erdőkbe és pusztákra kirándulni, 
s ezek közül már sok helyen jártam. Gyönyörűnek 
találom a különböző tájakat, szeretem a madarak 
dalát, és azt, ahogy a szél a fák levelein muzsikál.
 A rengeteg szép táj közül azonban csak egy 
van, ami igazán része az életemnek. Acsaújlakon 
van egy hely a szabadban, ahol sok a fa, a madár, a 
vaddisznó és sok más élőlény. Egy kis patak mentén 
futkároztam itt régen, a tavaknál kacsákat etettem, 
s felmásztam a vadászlesekre, és onnan fi gyeltem az 
állatokat. 

 Mikor már nagyobb lettem, a fák alatt olvas-
tam, vadmálnát és vadszedret csipegettem, és itt 
bóklásztam egyedül, amikor szomorú voltam, vagy 
magányra vágytam. Azt mondhatom, hogy itt nőt-
tem fel, és ez a kedvenc vidékem az országban, bár 
vannak más erdők is, amelyek nagyon tetszenek.
 A természetben élő állatokat, például a mezei 
pockot, az őzet, az erdei vörös rókát és a foltos sza-
lamandrát mindenki ismeri, csakhogy nem min-
denkinek adatik meg az, hogy találkozzon is velük. 
Nekem volt szerencsém ezeket a kis élőlényeket meg-
pillantani és megcsodálni. 

 Tudom, hogy sok ember unalmasnak találja a 
természetet, pedig nem az! Annak nem, aki meg-
látja benne a szépséget és a varázslatosságot. Én 
megtaláltam ezeket, és legszívesebben a szabad-
időm minden percét a természetben tölteném. A 
sok szép táj közül mindenkinek ajánlom a mátrai 
erdőségeket és a tokaji hegyeket, nekem ezek lopták 
be magukat a szívembe igazán.
 Azt hiszem, kijelenthetem, hogy én a természetet 
szeretem a legjobban.

Bártfai Csilla 7.b

Legjobban szeretem a természetet

Kirándulni nagyon jó!  Marchenpark, a Mesepark

Annyi az érdekesség Marchenparkban, hogy egy nap alatt nem is tudod 
bejárni az egészet.  
A mesepark (amelynek hivatalos neve: Märchenpark) elérhetősége: http://
www.maerchenpark-neusiedlersee.at) a Fertő tó ausztriai része mellett, a 
világörökség részét képező Rust városától kb. 5 km-re, a lakott területeken 
kívül, Rust és St. Margarethen között, a soproni határátkelőtől kb. 25 
km-re található. Magyarországról legcélszerűbb a soproni határátkelő felé 
megközelíteni. A mesepark az útról jól észrevehető.

Dékány Gréta 5.c

Az érkezőt 
ez a kép 
fogadja
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Szabó Anikó tanítónőtől kérdeztük meg, hogy mi 
lesz az idei programja a Nagy Könyvnek.
 - Az első félévben Fehér Klára: Én sose 
kapok levelet, Janikovszky Éva: Kire ütött ez a 
gyerek? és Halasi Mária: Az utolsó padban című 
könyvét olvassák el a gyerekek. A második fél-
évben pedig Bálint Ágnes Szeleburdi családja, 
Kipling Riki-tiki-tévi című regénye és Nagy 
Katalintól az  Intőkönyvem története szerepel 
a versenyben.

Minden hónapra jut egy könyv, amiről a gye-
rekek könyvajánlót írhatnak, rajzolhatnak, és 
megoldják a könyvtárban található rejtvény-
feladatlapot. Munkáikat kitesszük a bejáratnál a 
faliújságunkra és az iskolai honlapra, és ponto-
kat kapnak érte. Áprilisban a tavalyihoz hason-
ló játékos vetélkedőt szervezünk: egy izgalmas 
bolygóközi utazást, érdekes, vidám játékokkal. 
Az idén nemcsak fi umeisek versenyezhetnek, 
hanem a város többi iskolájának csapatait is 

meghívjuk. Iskolánkból 4 csapat indulhat, an-
nak a 4 osztálynak a csapata, akik a legjobban 
szerepelnek az egyéni pontversenyben.
- Melyek voltak tavaly a legszebb eredmények?

- Első helyezést ért el Szabó Zsombor a 2.b-
ből, Kelemen Patrik a 2.c-ből, második helyezést 
Berényi Gergő a 2.c-ből. 
A csapatok versenyében első lett a 2.b  Arany-
csapata, amelyet Kővári Adrián, Szabó Zsombor, 
Szmatana Alfréd és Polónyi Adrienn alkotott.
Második a 2.a  Kis hercegek nevű csapata: 
Tuharszky Zita, Orosz Zoltán, Balog Botond, 
Nagy Béla, Szecsei Georgina szereplésével.
Harmadik a 2.c Kis hercegek csapata, amelynek 
tagjai: Kelemen Patrik, Berényi Gergő, Dencs 
Denton, Arnóczki Gergő.

Gratulálunk a tavalyi eredményekhez, és vidám, 
izgalmas kalandokat kívánunk az idei tanévben is!

- a szerkesztőség -

Sok madár marad itthon és próbálja átvészelni a telet. Csökkenő életterük 
miatt kevés a táplálék, ezért próbálj meg segíteni nekik!

Készíts madáretetőt! 
Ha megkéred szüleidet, szívesen fognak segíteni.  Néhány ötlet:

Keress egy fl akont otthon és alaposan mosd ki! Kérd felnőtt 
segítségét a kupak átfúrásához – ide rögzítsd a madzagot vagy 
drótot, amivel felakaszthatod. Vágj rajta egy kicsi kerek nyílást 
– ez a cinkéknek éppen jó lesz. Eléje feldrótozhatsz egy darab 
faágat, így könnyebben rá tudnak kapaszkodni kis vendégeid!

Ha jobban szeretsz fúrni-faragni, akkor készíthetsz olyan 
etetőt is, amelyből rigó is, cinke is jóllakhat. Keress egy régi 
fadobozt, vagy készíthetsz is egyet. A tetejét külön állítsd 
össze /például szegezd rá a kicsi léceket egy tartólécre/ és 
utána illeszd a helyére. Teheted oszlopra is, vagy erősíthe-
ted erkélyre, fára.   

Magkeveréket, amivel etetheted kis barátaidat, kaphatsz a piacokon, nem 
is olyan drága, de tehetsz az etetőbe almadarabkákat, szalonnahéjat, zsi-
radékkal összeállított egyéb magvakat is.

Egyet ne feledj!
Ha el kezdted etetni őket, akkor a tél végéig gondozd madárkáidat!

„ Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit
megszelídítettél.”

Saint-Exupery: A kis herceg

Ha megfejted a következő rejtvényeket megtudod melyek azok a ma-
darak, melyek velünk élnek. Biztosan láttad már őket, ahogy trillázás 
közben összeszedegetik a kertekből a kártékony rovarokat, bogarakat.

1. Ragadozó emlős, halakkal táplálkozik, Fekete István regényt írt róla 
Lutra címmel.
2. Farkos kétéltű gyíkszerű állat
3. Nyolclábú állat, hátán „vallási” jelet visel, hálója a legnagyobbak közé 
tartozik.
4. Repülő „ helikopter”
5. A vízben kígyózó mozgással halad, kis halakkal táplálkozik, de nem kí-
gyó
6. Van Erdei füles, Uhu, Gyöngy stb.
7. Kertünk egyik leggyakoribb vendége, azt csivogja, hogy „ Nyitnikék”.
8. A talajon keresgélő fekete, vagy sárga madár
9. Fészkét kéményekre, villanyoszlopokra építi.

Berényi Gergő, Dencs Denton, Kelemen Patrik

Nagy Béla, Tuharszky Zita, Balog Botond, Orosz Zoltán és Szecsei Georgina
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Legfőképp a lányoknak szeretném ajánlani Th o-
mas Brezina Fiúk kizárva! című könyvsoroza-
tát, amely 17 könyvből áll, mindegyik darabja 
egy-egy izgalmas kalandról szól. A főszereplők: 
Lizi és Tinka, két bűbájos lány. Ez a két tini bo-
szorkány, akiket a varázserejük bajba sodor, vagy 
épp ellenkezőleg, ez menti meg a lányokat. A 
történetek között akad szerelmes, természetben 
játszódó, tévéműsoros, iskolában történő, de leg-
főképp a családdal kapcsolatos.

 Én az egész sorozatot megvettem, ami egy 
kicsit drága volt, de megérte, mert felejthetetlen 
élményben volt részem, ahogy olvastam. Aján-
lom azoknak is ezt a sorozatot, akik nem szeretik 
a hosszú regényeket, mert ezek a könyvek 130-
150 oldalasak. Azoknak is szól ez a kalandos 
olvasmány, akik szeretik a varázslatos, misztikus 
történeteket. Aki szeretne egy jó sztorit, olvassa 
el ezeket a könyveket! Ígérem, nem fogja meg-
bánni! 

Itt láthatjátok a teljes könyvsorozat címeit:
1. Te vagy a kedvenc ellenfelem
2. Hogyan változtassuk békává a tesóinkat?
3. Az a boszorkányos szerelem

4. Elvarázsolni a tanár urat? – Nem gond!
5. Legyen anyu a legmenőbb!
6. Micsoda lökött família!
7. Boszik az iskolapadban
8. A baj nem jár egyedül
9. Nyár, tesók, zűrzavar…
10. Hé, apu, kevés a zsebpénz!
11. Csereboszi
12. Boszorkányok kutyaszorítóban
13. Nyeregbe, boszorkányok!
14. Kiakasztasz, tesó!
15. Féktelen fruskák felhőtlen bulija!
16. Szülőszelídítő varázsige
17. Különkiadás: Boszorkánytitkok

Th omas Brezina  45 éves osztrák ifj úsági író, for-
gatókönyvíró és televíziós műsorvezető. Bécs-
ben, valamint Londonban él, illetve dolgozik. 
Már gyermekkorában írogatott, fi atal korától 
szerepel a rádióban, valamint az ORF osztrák 
televízió gyermekműsoraiban. A nagy áttörést 
a Térdnadrágos detektívek című ifj úsági krimi 
könyvsorozat jelentette számára, 1990-ben. 
Azóta műveit 32 nyelvre fordították le, könyvei 
még Kínában is nagyon népszerűek.

Bártfai Csilla 7.b

Lány vadászkürttel
Osztálytársam, Rapp Anett már hat éve zene-
iskolás. Szerinte igaz, amit Kodály Zoltán mon-
dott: „A dal szebbé teszi az életet, a dalolók pedig 
a másokét is.” 
- Miért éppen a vadászkürtöt választottad? 
– kérdeztem Anettől.
- Véletlenül. Egy zenei táborban megismer-
tem a mostani szolfézstanáromat, aki hívott a 
zeneiskolába, hogy válasszak hangszert. Első-
ként egy vadászkürtös órára nyitottunk be, és 
úgy megtetszett, hogy a többit már meg sem 
néztem. Csáki Kálmán a zenetanárom.
- Mit jelent számodra a zene?
- Sokat. Ha idegesen, fáradtan megyek haza, 
szétfújom a hangszert, és a végére megnyug-

szom. Ha vidám vagyok, vidám darabot játszom. 
Mindig a hangulatomtól függ. Otthon is sokat 
gyakorolok, hetente két órám van a zeneiskolá-
ban, és gyakran zenélünk hétvégeken is.
- Hol, milyen együttesekben?
- Tagja vagyok az Abonyi Rézfúvósok és az 
Alföldi Olajbányász zenekarnak is. Egy-egy 
próbán 25-27 zenész gyakorol együtt. Mindkét 
együttesben én vagyok a legfi atalabb.
- Versenyeken is indulsz?
- Igen, több megyei versenyen értem már el 
első vagy második helyezést.
- Nem fárasztó a sok próba és fellépés?
- Megéri. A zenekarral többször voltunk kül-
földön, az abonyival Csehországban, az Olajbá-
nyásszal pedig Szerbiában és Görögországban. 
Ez utóbbi a legemlékezetesebb. A tengerpart 
valóban lenyűgöző! Amikor megérkeztünk, 

leszaladtunk a tengerhez, hogy megmossuk az 
arcunkat, és csak akkor döbbentünk rá, hogy 
milyen sós! Egyik délután pedig néhány tár-
sammal kiültünk a partra, egymás hangszerét 
próbálgattuk. Egyszer csak odajött hozzánk egy 
angol, akit nagyon érdekeltek a hangszereink. 
A csapatunkból volt, aki jól beszélte a nyelvet, 
így szívesen válaszolgattunk a kérdéseire. Egyik 
hajnalban felkeltünk megnézni a napfelkeltét. 
Csodálatos volt!
- Vannak további céljaid a zenével?
- Igen. A szegedi Zeneművészeti Szakközép-
iskolába szeretnék felvételizni, később pedig 
szeretnék zenepedagógus lenni. Ahhoz, hogy 
zeneművész legyek, nincs elég eltökéltségem.
- Sok sikert, Anett!

Driesz Annamária 8.b

Szép sport a kötélugrás
Az iskolai DSE kötélugró csapatának tagjaként állíthatom, hogy a kötélugrás nagyon 
látványos és energikus sport. Mint minden sportágban, ebben is rendeznek versenyeket, 
amelyek előtt sokat kell gyakorolni, edzeni. A gyakorlatokat próbáljuk nagyon szépen, 
kevés hibával, a zene ütemére elkészíteni. 
A versenyeken a pontozó bírók nagyon szigorúan, de igazságosan pontoznak. Annak 
alapján adják a pontokat, hogy mennyire nehéz a gyakorlat, illetve a mozgás a zene 
ütemére történik-e. Ezért a zene kiválasztása nagyon fontos. A kötélugrás majdnem 
olyan, mint a tánc: az elemeknek, a mozgásnak illeszkednie kell a zenéhez. Jó zene, jó 

ritmusérzék, és nagyon jó láb kell hozzá. Na meg azért egy kis ügyesség sem árt!
A versenyek úgy bonyolódnak le, hogy vannak selejtezők, és akik továbbjutnak, mehetnek 
a városi versenyre, onnan a megyei, és végül az országos döntőre, illetve a diákolimpi-
ára. 
A versenyeken a közönség buzdítása nagyon csodálatos érzés. Ilyenkor a versenyláz, a 
győzni akarás érzése teljesen elragadja a sportolókat. A versenyek végén van, aki azért 
sír, mert nyert, és van, aki azért, mert nem nyert, de tulajdonképpen egy a lényeg: spor-
tolni, mozogni jó, a közönségnek, a szurkolóknak örömet szerezni jó. Én ezért szeretek 
ugrálókötelezni.

Ódor Nóra 5.c

Fiúk kizárva!

Illusztráció:  Enyedi Zsolt
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Az utolsó gálaműsorban pöttöm 
lányok is felléptek, és mozgásuk-
kal elkápráztatták a közönséget. 
Burka Bettina volt az egyik, őt 
kérdeztem a hobbijáról.

- Mikor kezdtél el táncolni?
- Négy éve, amikor elkezdtem 
iskolába járni.
- Foglalkoztál-e tánccal előtte?
- Igen, balettoztam.
- Miért hagytad abba?
- Meguntam. Most a Dalma 
Dance-ban táncolok.
- Miért ezt választottad?
- Egyik barátnőm ajánlotta, 
kipróbáltam és tetszett.
- Milyen eredményeid vannak?
- Országos 2. helyezés, területi 
1. helyezés, valamint ugyan-
csak területi versenyen manó 
korcsoportban 1. helyezés és 

C1 kategóri-
ában 2. he-
lyezés.
- Melyikre 
vagy a leg-
büszkébb?
- Az országos 2. 
helyezésre.
- Hogyan zajla-
nak az edzések?
- Hetente egy-
szer, szomba-
ton délelőtt másfél 
óra. Ilyenkor átismételjük a 
régi táncokat, és gyakoroljuk 
az újakat. 
- Milyen táncfajtát tanultok?
- Fashion Dance.
- Miből áll ez a táncfajta?
- Sokan ugyanazt táncolják, 
akrobatikus formákkal.
- Van testvéred?

- Igen, egy f iú . 
Bár szoktunk 
veszekedni, de szeretjük egy-
mást.
- Várod-e az ötödik osztályt?
- Igen is, meg nem is. Azért 
várom, mert akkor egyedül el-
mehetek a Moha ABC-be, és 
azért nem várom, mert köze-
lebb leszek a felnőtt léthez.

Magdus Tamás 7.a

Hogy mi az?
Hasonló, mint az úszás, de valami-
ben különbözik tőle. 
Miben? 
Itt uszonnyal meg sznorival úszol.
Hogy mi az a sznori?
Úszópipa.
Ha járni kezdesz búvárúszásra, 
kapsz egy uszonyt meg egy sznorit.
Milyenek az edzések?
Először bemelegítünk, minden úszás-

nemből úszunk pár hosszat. 
Mi a négy úszásnem?
Pillangóúszás, hátúszás, mellúszás, 
gyorsúszás. 
Gyakoroljuk még a delfi núszást is. Ez 
úgy megy, hogy összezárod a két lábad 
és mozgatod mind a kettőt egyszerre, 
a karod a füled mellett előre nyúlik, és 
egymásra rakod a két kézfejedet.
A bemelegítés után uszonnyal és pi-
pával folytatod az edzést. 

Ha nagyon ügyes vagy, felkerülsz egy 
jobb csoportba, és még az is lehet, hogy 
kapsz egy nagy uszonyt.
Hol, mikor vannak az edzések?
A Tiszaligetben tartja Somogyvári 
Bea. Hétfőn és szerdán 17-től 18-ig, 
szombaton és vasárnap pedig 7-től 8-
ig. Szombaton és vasárnap palackkal 
úszunk! Ez a legjobb az egészben!
Ha kedvet kaptál, gyere el egy edzésre!

Dékány Gréta 5.c

Apró táncos Apró táncos 
lábaklábak

Legyél te is 
búvárúszó!



6

Kit ne érdekelne, mi-
lyen lehetett a múlt-
ban élni? Mit ettek? 
Hogyan öltözködtek? 
Milyen érzés lehet 
egy harminckilós 
páncélban várni a 
csata közepén felet-
tesünk utasításait? 
Egyszóval, hogyan 
éltek a múlt emberei 

az ókori Római Biro-
dalomban? Ezt mutat-

ta be a Gladius Hagyo-
mányőrző Egyesület a 
nyáron tartott ókortör-
téneti táborában.

 Bárki jelentkezhetett a tá-
borba kortól függetlenül. Nem 

kellett hozzá sem történelmi tudás, 
sem harci tapasztalat. De aki csatlako-

zott, rengeteg új ismeretben részesült. A tá-
bor vezetői mind hatalmas történelmi tudással 
rendelkeznek. Van, aki anyanyelvi szinten beszél 
latinul, és van, aki a csatában legyőzhetetlen.

 A tábor résztvevőjének el kellett döntenie, 
hogy szarmata rabló vagy római katona  – légiós 
– lesz. Én a XXI. Rapax Légióhoz csatlakoztam. 
Centuriónk (századosunk) szigorú kiképzésben 
részesített bennünket. Megtanított a legfon-
tosabb latin vezényszavakra, harci alakzatokra 
(teknősbéka, lovasság elleni védekezés, roham, 
visszavonulás…) és alaposan megismertük fegy-
verzetünket. A gyakorlatokat teljes menetfel-
szerelésben végeztük, felfegyverkezve pilummal 
(dobódárda), gladiussal (kard). A tábor napjait 
színesítették a szarmatákkal vívott küzdelmek, 
a római életet felidéző római esküvők, rabszol-
gavásárok, istentiszteletek. A tábor egyik legiz-
galmasabb napja volt, amikor légiós tudásunkról 
adtunk számot feletteseinknek.
 Én, Marcus Rubellius a XXI. Rapax I Cohors 
kötelékében kiképzési időmet teljesítettem, és a 
légió szolgálatába álltam 25 évnyi letöltendő 
katonaidőre.
 Te is szeretnél légióssá válni? Akkor ne hagyd 
ki a jövő évi tábort! Gyere el! Érezd jól magad a 
légiósok között!

Veres Márton 7.a

Fekete Levente és Fekete Gergely még csak máso-
dik éve fi umeisek, de már sokan ismerik őket. Ta-
valy sokszor hallottuk a nevüket, amikor a fi umeis 
sportsikerekről számolt be az igazgató néni.

A hetedik félévig a Belvárosi Iskolába jártak. 
- Hol jobb: itt vagy ott? – kérdeztük.
- Itt, mert itt szabadabbnak érezzük magunkat 
– mondta Levente és Gergő. – A Belvárosiban 
több volt a kötöttség, mint itt. Nem fegyelme-
zetlenebbek a Fiumeiben a gyerekek, csak sza-
badabbak. A tanulásban pedig inkább itt köve-
telnek többet.
- Mikor kezdtetek sportolni?
- Óvodásan, hobbi szinten kezdtük, mert a nő-
vérünk is járt úszni. De már első osztályosan 
versenyekre jártunk. 10 éve úszunk, de mellette 
triatlonozunk is. Ez a sportág három részből áll: 
úszás, futás és kerékpározás. A három számot 
pihenés nélkül kell egymás után teljesíteni – fe-
lelte Levente.
- Mi a legnagyobb eredményetek?
- A 2005-2006-os és a 2006-2007-es tanévben 
is diákolimpiai bajnokok lettünk. Úszásban 
csapatban 2. helyezést értünk el. Mellúszásban 
országos 5. és 8. helyezés volt a legjobb ered-
ményem. Most, október elején az Egerben ren-
dezett Agria Sprint utánpótlás úszóversenyen 
a 13 éves fi úk kategóriájában az 50 méteres 
mellúszásban első helyezést értem el,  Levente 

pedig az 50 méteres gyorsúszásban második lett 
– mondta Gergő.
- Mennyit kell edzenetek hetente? 
- Mindennap van edzés, naponta 5000 métert 
úszunk. A Honvédség uszodájába járunk Szan-
daszőlősre. 
- Mi a véleményetek azokról, akik tiltott szereket 
használnak azért, hogy jobb eredményt érjenek el, 
mint mások? 
- Tudom, hogy sokan nagyon fi atalon kipróbál-
nak ilyen szereket, de mi sose tennénk. Nemcsak 
az eredmény, hanem az egészség is fontos - felel-
te Gergő. – Szeretnék még jobb eredményeket 
elérni, de nem doppingszerekkel. 

Nagy Andrea 5.c

A Fekete-ikrek

Szálljunk fel az időgépre! 

Illusztráció:  Enyedi Zsolt
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Megkerestük két új tanárunkat, 
Nagyné Nyíri Szilviát és Bodonyi 
Ákost, és feltettünk nekik néhány 
kérdést:
                                 

Szilvi néni:
- Milyen tantárgyból van végzettsége?
- Kémia, biológia és környezetvé-
delem, most csak a kémiát tanítom, 
de napköziben is foglalkozom a 
gyerekekkel.

- Hol tanított eddig?
- Kisebb intézményekben tanítottam 
Jászszentandráson és Tiszatenyőn.
- Mi a véleménye az iskolánkról?
-Jól érzem magamat itt, a tanárok 
kedvesen fogadtak. Szokatlan volt, 
hogy ilyen nagy a tanári kar, mert 
az előző iskolákban kisebb közös-
ségben dolgoztam. A gyerekek az 
órákon általában jól, de előfordul, 
hogy egyesek rosszul viselkednek.

- Mit csinál a szabadidejében?
- Tanításon kívül pénzügyi terüle-
ten is dolgozom. Szeretek a termé-
szetben kirándulni és kézilabdázni 
is járok.

Ákos bácsi:
- Milyen tantárgyból van végzett-
sége?
- Egyelőre testnevelésből, de röp-
labda szakedző is vagyok.
- Hol tanított eddig?
- Diplomás pedagógusként ebben 
az iskolában tanítok először.
- Mi a véleménye az iskolánkról?
- Jó hangulatú, kellemesen érzem 
itt magam. A tanárok kedvesen 
fogadtak, segítőkészek. Úgy gon-
dolom, hogy egy vidám tanári kö-
zösségbe csöppentem. A gyerekek 
általában jók, de mint mindenhol, 
itt is akad pár fegyelmezésre szo-
ruló diák.
- Mit csinál szabadidejében?
- Sportolok: röplabdázom, szeretek 
horgászni és mindenféle labdajáté-
kot szívesen játszom. 

Jut egy kis időm a tévézésre és a 
számítógépezésre is.
Megkérdeztünk egy iskolánkban 
tanuló diákot, hogy mi a vélemé-
nye...
                            

Szilvi néniről:                    
-Jó tanár, mert van egy bizonyos 
szigora. Érthetően elmagyarázza 
a tananyagot, ennek köszönhetően 
otthon kevesebb tanulást igényel a 
lecke. Vannak tanulók, akik szere-
tik, és akik kevésbé kedvelik, (ál-
talában a szigorúsága miatt). Ebéd 
vagy kémiaóra után is szívesen várja 
az érdeklődő diákokat.

Ákos bácsiról:
- Jól megmozgatja a társaságot, 
nincs nála lazítás. Vidám és energi-
kus, meglátszik, hogy még nagyon 
fi atal és sportos.

Készítették: 
Petrezselyem Nóra és 

Holló Csenge

Januártól októberig a vízen
Kocsis Levente a hetedik c-be jár. Két éve kenuzik. Úgy került a víz közelé-
be, hogy a nővére kajakozott. Az idei tavasz és nyár sok sikert hozott neki. A 
Magyar Bajnokságon egyéni 2. helyezést ért el 4000 méteren. Ez a verseny 
augusztusban volt a Velencei-tavon. Korábban a Területi Diákolimpián 1., 
az Országos Bajnokságon és a Vidékbajnokságon 6.helyezést ért el. Triat-
lonban a csapata megyei 1. helyezést szerzett. 
- Hogyan kell kenuzni? – kérdeztem Leventétől.
- A kenuban térdelni kell, homlok magasságig érő egytollú lapáttal az egyik 
oldalon kell evezni. Január végétől október végéig vannak edzések a szabad 
vízen, télen pedig konditerem és futás. Az edzések száma? Hetente hat! 

A rajton sok múlik - mondta el Levente a sportág legfontosabb ismertetőit.
- Minek köszönheted a sikereidet?
- A technikát másoktól jól meg lehet tanulni, és célszerű betartani, amit 
az edző mond. Tóth Urbán Tamás az edzőm. Szigorú, sokat követel, de ha 
nem követelne ennyit, nem lenne ez a sok szép eredmény – tette hozzá. 
Azt is megtudtuk, hogy Leventének két öccse, egy bátyja és két nővére van, 
a legfi atalabb 5 éves, a legidősebb 18 éves. Mindenkinek megvan a maga 
kötelessége a családban. Az övé a fűnyírás a kertben. Megkérdeztük, hogy 
nem nehéz-e ilyen sok testvérrel élni. 
- Azért jó, hogy többen vagyunk, mert van kivel jókat beszélgetni és ját-
szani – felelte. Azt is megtudtuk, hogy nem szoktak egymásra irigykedni, 
mert mindenből egyformán kapnak a szüleiktől.

Nagy Andrea 5.c

Iskolánkban nyolc éve találták ki az akkori nyol-
cadikosok, hogy díjat alapítanak, Tanár Oszkár-
díjat. Ezt minden évben a nyolcadik évfolyam 
tanulói ítélik oda titkos szavazással egyik taná-
ruknak, a díjátadás pedig a fordított nap egyik 
fénypontja.
Elhatároztuk, hogy bemutatjuk azokat a tanára-
inkat, akik megkapták ezt a kitüntetést. Közéjük 
tartozik Huszár Judit tanárnő is.
- Mikor kapta Jutka néni a Tanár Oszkár-díjat?
- Azt hiszem, a 2001-2002-es tanévben.
- Számított rá?
- Nem, nagyon meglepett, nem is sejtettem, 
hogy én nyerem el, mivel a diákok titokban szer-
vezkedtek. Akkor hirtelen nem is tudtam mire 
gondolni.
- Mit jelent Jutka néni számára ez a díj?
- Hatalmas örömet és elismerést. Ebből látom, 

hogy megérte a sok befektetett munka.
- Akkor még nem igazgatóhelyettesként dolgozott. 
Beszélne azokról az évekről?
- Kémiát és matematikát tanítottam, illetve 
osztályfőnök voltam, de nem azé az osztályé, 
akiktől a díjat kaptam. Sok különórát tartottam, 
sok versenyre jártam a tanítványaimmal, kirán-
dulásokra vittem őket, és rengeteget beszélget-
tünk, akár a diákjaim személyes gondjairól is.
- Minden gyereket egyformán szeretnek a tanárok?
- Én igen. Szerintem minden gyerekben van 
valami, amit tisztelni, szeretni lehet, mindenkit 
fel kell készíteni a további életére, csak valakivel 
többet, mással kevesebbet kell foglalkozni.
- A kémia tantárgyban mi tetszett meg Jutka néninek?
- Hetedikes koromban döntöttem el, hogy 
kémiatanár leszek. Akkoriban még többet kísér-
leteztünk, gyárakba, laboratóriumokba jártunk 

megnézni az ottani munkát, és nagyon tetszett a 
sok kísérlet. Sajnos az iskolának nincs most ilyen 
felszereltsége. A szüleim zongoratanárnak szán-
tak, de én nem engedtem az elhatározásomból.
- Mik voltak a pályáján a legnagyobb örömök?
- A gyerekek. Szívesen dolgozom velük, és úgy 
érzem, hogy ők is velem. Együtt örülünk a sike-
reiknek.
- Ha lenne Diák Oszkár-díj, milyen tulajdonsá-
gok alapján választana a gyerekek közül?
- Számomra fontos a segítőkészség, de olyan 
szinten, hogy az illető még a legelesettebb em-
beren is segítsen, bárkivel együtt tudjon érezni. 
Persze a tanulás is fontos, de nem feltétlenül a 
kitűnők közül válogatnék. Az a fontos, hogy a 
képességeit nézve tegyen meg mindent. És ilyen 
lehet például egy hármas, négyes tanuló is.

Balázs Fanni 8.b

Oszkár-díjasok galériája

Új  tanára inkÚ j  tanára ink

Sziasztok!
Ákos bácsi
vagyok.

Sziasztok!
Szilvi néni
vagyok.
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Rab Beatrix tanárnő, a rajztanárunk örömmel közölte velünk a hírt: a 
Képzelet világa című, most készülő rajz tankönyvben és a hozzá tartozó 
tanári kézikönyvben a fi umeis gyerekek rajzai is láthatók lesznek.
- Mikor értesült tanárnő erről az eseményről?
- Még a múlt tanév végén keresett meg telefonon a tankönyv szerzője 
azzal, hogy szeretne néhány alkotást beletenni a könyvébe.
- Hogyan fogadta ezt Betti néni?
- Mérhetetlenül büszke voltam a tanítványaimra és magamra is. Persze 
annak is örülök, hogy egyáltalán felkutattak minket a „világ végén”, és a 
rajzainkat szépnek tartották.
- Ki válogatta ki a rajzokat?
- Nem én választottam, hanem a beszkennelt rajzokat küldtem el, ame-
lyekből a könyv szerzői válogattak.
- Melyik évfolyam könyvében 
fognak a rajzaink megjelenni?
- Elsőtől nyolcadikig min-
den korosztályéban, több mint 
100 gyerek rajza!
- Sok munka és energia van eb-
ben a sikerben?
- Igen, minden gyerekben 
megvan a képesség, amit fej-
leszteni kell, biztatni őket arra, 
hogy a jó munka és a kitartás 
sokat érhet. Különösen örülök 
annak, hogy nemcsak a legte-
hetségesebbek rajzai kerültek a 
könyvbe, hanem azoké is, aki na-
gyon szorgalmasak, és fi gyelnek 
minden órán.

Kovács Anita 8.b

Ha elolvassátok írásom, megtudhatjátok, 
hogy miért jó táncolni és szavalni!
A verstanulás több okból is hasznos lehet. 
Először is javítja  a memóriánkat, oko-
sabbak leszünk tőle, és új szavakat lehet 
megismerni, bővíti a szókincsünket. Tehát, 
ha verset tanulsz, műveltebb leszel! 
Én tapasztalatból beszélek, hisz volt sze-
rencsém verset mondani városi, iskolai 
és más egyéb helyeken, rendezvényeken. 
Sikerem titka, hogy minden versenyre, 
akármilyen kicsi vagy nagy, rendesen 
felkészülök. Nem szabad félvállról venni 
semmit! Tanulhatsz verseket a magad 
örömére is. Tanuld meg a kedvenc idéze-
tedet vagy versedet, és egyszerűen élvezd 
a szépségét, élvezd, hogy tudod. Bármikor 
felidézheted magadban, jobb kedvre de-
rülhetsz tőle. Szóval tanulj verseket azért, 
hogy okosodj, művelődj, szórakozz vagy 
egyszerűen azért, mert szépek!
A néptáncot sokan nem ismerik, de vé-
leményt mondanak róla. Azt gondolják, 
nem jó, mert régi, idejétmúlt. Szerintem 
ez nem így van. A tánc valamikor régen 

összehozta az embereket. Egy kis kiszaba-
dulást is jelentett a mindennapi robotból. 
Manapság ezt sokan hobbinak tartják. Az 
a véleményem, hogy ez most is egy társa-
ságot összekovácsoló dolog és egy kemény 
sport.
A táncórák elején átismételjük az eddig ta-
nultakat, majd ha ez megtörtént, jöhetnek 
az új lépések és velük együtt egy kis tánc-, 
néptörténeti ismeret is, majd az órák vé-
gén mindig van szabad tánc. Nekem azért 
fontos ez a közösség, mert érzem, hogy 
szeretnek. Mindenkinek fontos a másik, 
nagyon összetartóak vagyunk. 
A próbák alatt minden izmát megmozgat-
ja az ember. A tánc ezért olyan, mintha 
bármilyen edzésen vettem volna részt.
A jövőbeli terveimet e két nagyszerű fog-
lalatosság nem befolyásolja, tehát sem nép-
táncos, sem színész nem szeretnék lenni. 
Sokkal inkább a mérnöki pályát képzeltem 
el magamnak.
Remélem, kedvet kaptál a tánchoz és a 
szavaláshoz!             Varga Bálint,  7. a

Kevesen vannak, akik már általános 
iskolás korukban válaszolni tudnak 
a felnőttek szokásos kérdésére: „Mi 
leszel, ha nagy leszel?”
A 7.a-s Magdus Tamás most is 
azt válaszolja, amit elsős korában 
válaszolt:
- Történész vagy történelemtanár.
- Miért szeretnél az lenni?
- Nagyon szeretem a történelmet, 
főleg a honfoglalás korát. Három-
négy éves voltam, mikor az első 
történelemkönyvemet megkaptam, 
amiből apukám minden este olva-
sott egy kicsit. Vicces, mert óvodá-
ban huszár akartam lenni, ugyanis 
tetszett a ruhájuk. Mivel minden 
jeles ünnepkor tudtam mondani 
valamit a történelemről, lebeszéltek 
a huszárságról, és már akkor azt ja-
vasolták, hogy történész legyek, hát 
azóta is az érdekel a legjobban.
- Voltál már történelmi versenyeken?
- Igen, tavaly a KerekEmese 
háromfordulós versenyen vettem 
rész az osztálytársaimmal, amiben 
elég jó eredményt értünk el. Most 
októberben pedig Nagykőrösön 
voltunk egy Mátyás király és kora 
című országos versenyen, ahol a 21 
csapatból nyolcadikok lettünk.
- Kik voltak még a csapatban?
- A 8.b-ből Driesz Annamária, 

a 7.a-ból Veres Marci, az 5.c-ből 
pedig Driesz Lajos. 
- Honnan gyűjtesz információkat?
- A könyveimből és a Wikipédiá-
ból. A Wikipédia egy szabad inter-
netes enciklopédia, amiről nemcsak 
anyagot gyűjtök, hanem anyagot 
teszek is rá.
- Hogyan csinálod ezt a szerkesztést?
- Először is regisztrálni kell, és 
ha van olyan szabad feltett anyag, 
amihez könyvekből tudnál még 
hozzátenni, akkor ki lehet egészíte-
ni. Természetesen az oldal vezetője 
ellenőrzi, és ha jó, amit csináltál, ak-
kor felteszi. Az elutasításról és az 
elfogadásról is értesít e-mailben. 
- Kikről tettél fel anyagot eddig?
- III. Sándor cárról, II. Miklósról, 
I. Ferenc császárról és Ferenc József 
feleségéről, Erzsébet királynőről. 
Most éppen Valois Henriken dol-
gozom. Ajánlom mindenkinek a 
Wikipédiát.
- Marad időd másra is?
- Igen, kézilabdázom, heti három 
edzésem van és a versenyek. Emel-
lett újságíró szakkörös vagyok, és ta-
lán még beleférne a programomba, 
ha Durucskó Marika nénivel újra 
elkezdenénk az olvasó délutánt, 
amit tavaly nagyon szerettem.

Nedbalek Diána 7.b

• Az ember hamarabb meghal a 
teljes alváshiánytól, mint az éhség-
től. 10 alvás nélküli nap már elég a 
halálhoz, míg éhezni több hétig is 
képes egy egészséges személy.
• Görögország nemzeti him-
nusza 158 versszakból áll. Senki 
nincs az országban, aki kívülről 
tudná az összeset.
• A Pentagon híres ötszögletű 
épületében kétszer annyi mellék-

helyiség van, mint amennyit a dol-
gozói létszám indokolna. Ennek 
oka az, hogy az 1940-es években, 
amikor épült, még érvényben volt 
egy virginiai törvény, amely szerint 
külön WC-t kellett építeni a feke-
te és fehér alkalmazottaknak.
• A bolha saját hosszának 350-
szeresére is elugrik. Ez olyan, 
mintha az ember egy focipályányit 
ugrana.                 Nedbalek Diána 7.a

KedvcsinálóKedvence a történelemKedvence a történelem

 Gondoltad volna?

Benne leszünk a rajzkönyvben!



9

Egy nagy család 
hétköznapjai
A mi házunkban reggel fél hatig van csönd, mivel akkor ébredünk. Me-
zítlábas talpak csattognak le a lépcsőn: van, aki a fürdőbe, valaki egyből a 
konyhába, és van, aki anyáék ágyába siet. Reggel gyorsan elkészülünk, és 
együtt reggelizünk. A tengerimalacnak dobunk be egy kis rágcsálnivalót, 
és irány az autó. Ez a legviccesebb: ugyanis nem férünk el kényelmesen. 
Négyen vagyunk testvérek, a hátsó ülésen nem könnyű elhelyezkedni, van 
egy csomó könyök meg térd. Az elindulás mindig izgalmas, ki mit felejtett 
a házban. Például az uzsonnát, tornazsákot, tolltartót, sapkát, különféle 
hangszereket. (Egyszer egyikünk az iskolatáskáját hagyta bent.)
Megszokott útvonalon megyünk az iskolába. Először a bátyámat tesszük 
ki, azután mi következünk az öcsémmel, végül a húgunk az ovinál. Az 
iskoláról most nem írok.
Délután együtt jövünk haza. Beözönlünk az ajtón, az előszobában hat pár 
cipő, pulóverek, kabátok, mint egy butikban. És kezdődik az este. Vacso-
rázunk, közben megbeszéljük, hogy mi történt aznap. Kérünk még szend-
vicset, feltöröljük a kiborított tejet, folyton alkudozunk, hogy ki melyik 
fürdőszobába megy fürdeni. Anya szedi utánunk a levetett cuccainkat. 
(Néha azért mi is elpakolunk!) Alvás előtt anya mindenki szobájába be-
megy, beszélgetünk még egy kicsit. Mi nem szoktunk tévézni, ezért jók 
az esték. Húzzuk az időt a lefekvésnél, de amikor a szüleink megelégelik, 
akkor tényleg alvás. 
És ekkor újra csend lesz a házban. 

Kormos Kevin 5.c

A hetedik óra után kissé kifáradva 
rohanok diktafonnal a kezemben 
a szorgosan ügyködő Böbe után, 
akitől hamarosan megtudom, las-
san tíz éve dolgozik a Fiumei Úti 
Iskolában.
Böbét a munkájáról és a napirend-
jéről kérdezem.
- Hogy kezdődik egy napod?
- Háromnegyed 5-kor kelek, így 6-
ra már bent vagyok a suliban. Elő-
ször a süteményeket készítem elő, 
kisütöm őket, majd utolsó simítás-
ként a szendvicseket is elkészítem.
- Mit szeretsz legjobban a munkád-
ban?
- Nincs kiemelt része, mindent 
nagyon szeretek a sütéstől az el-
adásig.
- A konyhában milyen feladatod van?
- A főzés nem az én feladatom, 
ahogy hála Istennek a mosogatás 
sem. Segédkezem a terítésnél és az 
asztalok leszedésénél is.
- Mikor végzel általában?
- Legtöbbször 3-kor, de ha nem hú-
zódik el az ebédeltetés, és hamarabb 

rendbe tudom tenni az asztalokat, 
már fél 3-kor hazaindulhatok.
- Ha lehetne, lecserélnéd a munká-
dat?
- Semmi pénzért, szeretem ezt csi-
nálni, és úgy veszem észre, hogy a 
gyerekek is kedvelnek.
Böbét a legszerényebb elsőstől a leg-
vagányabb nyolcadikosig mindenki 
ismeri, és mindenki szerint ő csinál-
ja a legfi nomabbra a forró pogácsát.

Reke Janka 8.b

Egy csütörtök reggelen a többi nyol-
cadikos diákkal együtt bevonultam 
a Verseghy Ferenc Könyvtár egyik 
termébe. Egy alkoholizmusról szóló 
előadás előtt álltunk. Bevallom, egy 
unalmas délelőttre számítottam, de 
nagyot tévedtem.

 Bejött az előadást tartó nő egy 
férfi val, és azt mondta: „Szólítsatok 
Icának, mert ez a keresztnevem, és 
alkoholista vagyok, ez pedig a beteg-
ségem.” Óriási meglepetés volt ez a 
számomra. Egy alkoholista nő tar-
tott előadást 14 éves gyerekeknek 
az alkoholizálásról!
 Elmesélte a történetét – kü-
lönösebb részletekkel nem un-
tatnálak benneteket – de nagyon 
érdekes és elszomorító volt. Nagy 
vonalakban annyit azért elmondok, 
hogy az apja is alkoholista volt, és 
így került abba a közegbe. Három 
férje volt és gyermekei, akiket 
akaratlanul is belerángatott a be-
tegségébe. (A történet elmesélése 
közben ennél a résznél el is sírta 

magát.) Aztán a legmélyebb pon-
ton úgy döntött, segítséget kér, és 
a kórházak, orvosok, pszichiáterek, 
illetve saját akaratereje segítségével 
ma már józanul él, és szomorúan 
gondol vissza arra a harminc évre, 
ami alatt az alkohol teljesen tönk-

retette az életét.
A másik ember is elmesélte szo-
morú történetét, ami hasonló Ica 
néniéhez.
 Azt is elárulták, hogy az Ano-
nim Alkoholisták Szolnoki Tor-
kolat Csoportjának tagjai, és ez a 
közösség segített nekik, mert az 
ottani emberek megérik egymást, 
mivel hasonló a múltjuk.
 Számomra nagyon érdekes volt, 
és sokkal több megmaradt bennem, 
mint ha két egészséges ember tar-
totta volna az előadást. Hiszen bár 
ezzel foglalkoznak, igazán sosem 
érthetik meg, és így nem is tudják 
úgy átadni másoknak, mert nem 
élték át.

Balázs Fanni 8.b

„Alkoholista vagyok, 
ez a betegségem”

• Földünk vízkészletének min-
dössze 1%-a alkalmas emberi fo-
gyasztásra?
• Több,mint 1,2 milliárd ember 
nem jut egészséges ivóvízhez?
• Európa vizeinek 20%-át súlyos 
szennyezés fenyegeti? (Gondolj 
csak a tiszai ciánszennyezésre!)
• a városi vízművek 60%-a az után-
pótlást meghaladó mértékben ter-
mel ki felszín alatti vizet?
• egyetlen cseppnyi szennyező 
anyag több tízezer liter vizet képes 

elszennyezni?* 

 Gondoltad volna?
Végezz kísérletet!  Egy edénybe 

tölts kevés vizet és csepegtess rá 

egy csepp étolajat! Mit veszel 

észre?

• az étolaj lesüllyedt az edény 

aljára
• az étolaj a felszínen maradt

Gondolkodj el ezen, 

beszéld meg a bará-

taiddal, milyen ha-

tással van ez az élő 

környezetre!

Már ötödikesek vagyunk!
…de azért olyan jólesik visszamenni az alsós tantermünkhöz a nagyszünetben! 

Olyan jó elmesélni Ildikó néninek és Tünde néninek, hogy mi történt az elmúlt órán!

Büfés Böbe
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A díjnyertes babgulyás, ahogy a Fiumei 3. b osztálya 
szereti
Hozzávalók (40 literes bográcshoz):
• Másfél kg vöröshagyma összevágva, 
• 1 fej fokhagyma,
• 3 db zöld csöves erős paprika, 
• 5 db fehér paprika, 
• 5 db paradicsom,
• 8 kg csont nélküli marhahús,
• 2 db közepes méretű füstölt csülök,
• 1 kg zsír, 
• 2 kg nagy szemű tarkabab, 
• 1 kg tisztított sárgarépa apró kockára vágva,
• 1 kg fehérrépa,
• petrezselyem, 
• őrölt feketebors, 
• őrölt köménymag, 
• pirospaprika, 
• só, 
• csipetke.
• Ízlés szerint 1 liter bor a szakácsnak. 

Elkészítése: Az anyukák által összevágott hagymát, 
paprikát, paradicsomot zsíron megfonnyasztjuk, 
majd a Laci bácsi által a múlt héten el-
ejtett marha húsát apró kockára vágjuk, 
a füstölt csülköt rátesszük, és jól össze-
főzzük. A gyerekek megkóstolják!
Ezután megkínáljuk Laci bácsit egy po-
hár borral, hogy jobban kijöjjenek az ízek!
Pirospaprikával és a fűszerekkel ízlés szerint íze-
sítjük, majd vízzel vagy csontlével felengedjük.
Amikor a hús fél fövésben van, beletesszük az 
Edit néni által előző nap beáztatott babot, és to-
vább főzzük. Kis idő múlva beletesszük a csipetke 
tésztát, a kockára vágott zöldségeket és a csomó-
ba kötött petrezselyem zöldjét. A gyerekek ismét 
megkóstolják.
Fontos: ismét megkínáljuk Laci bácsit egy pohár 
borral, hogy el ne menjen a kedve a főzéstől. Adunk 
tanító bácsinak is, meg ne bukjunk környezetből.
Mindezeket összefőzve megkóstolják az anyukák, 
nem kritizálnak, csak dicsérnek, szükség esetén 
még fűszerezünk rajta, ügyelve arra, hogy az ízek 
harmonikusan érződjenek az ételben.

Az osztállyal interjút készítettünk az iskolában a 
győzelem utáni napokban. 
- Járt-e valami jutalom az első helyezésért? – kér-
deztük.
- Igen, két fi nom tortát kaptunk, és a Dréher 
étterem vendégül látott bennünket egy palacsin-
tázásra – felelte egy kislány.
- Jól éreztétek magatokat a Tiszaligetben?
- Igen, de nem csak főztünk, hanem az osztály 
egy része túrázott is – válaszolta egy fi ú.

A gyerekeket mi, újságíró szakkörösök arra kér-
tük, hogy írják és rajzolják le, milyen iskolát, mi-
lyen különleges tantárgyakat szeretnének. 
Gyömörei Gergely dzsúdót szeretne tanulni, és 
örülne, ha harcművészeti iskolába járhatna. Ágos-
ton Kristóf és Polónyi Adrienn azt szeretné, ha 
repülni is megtanulnának, és ehhez külön gya-
korlópálya volna. Fodor Fatime pedig lovaglópá-
lyát és uszodát szeretne az iskolaudvaron, és nagy 
zöld területet szép játszótérrel, és persze szeretne 
tanítási időben lovagolni. Abonyi Tekla bevezet-
né a mese tantárgyat, hogy a gyerekek olyan meséket is megismerjenek, amikről eddig még nem is hallottak. Az ő iskolájába csak déli 12 órára kell 
menni, de 15 órakor vége is volna. Ebédre teát vagy gyümölcslevet kapnának. És az alsósoknak is csak annyi órájuk lenne, mint a felsősöknek!
Szabó Zsombor kedvenc tantárgya volna a poénkodás. Színes iskolájában egy külön teremben lenne rengeteg játék, és nem hiányozna a számítógépről 
vezérelt elektromos tábla sem. Az osztály összetartó, igazi jó csapat. Megérdemlik, hogy minden olvasónk megismerje őket!

Dékány Gréta és Kelemen Kinga 5.c 

Elsõ díjas babgulyás
Az idei Tiszaligeti Napokon a fi umeisek az első három díjat elhozták a főzőversenyről. A zsűri a legesleg-
fi nomabbnak a 3.b-sek ÓRIÁS BABGULYÁSát ítélte. Az eredményhez biztosan hozzájárult az is, hogy 
a csapatból egy fi ú és egy kislány ismertette a mókás receptet. A két gyerek kötényén ez a felirat díszelgett: 
Vigyázat, apa főz!  De az is biztos, hogy a kiváló szakács, Szebeni Laci bácsi és a többi szülő – a gyerekek 
segítségével – remekművet alkotott. Hogy mások is megfőzhessék, íme a recept: 

3. b
a MI osztályunk 
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Zsinórlabda 5-6. osztály
I. hely • Vidra Eszter 5.c, 
Szabolcsi Csenge 5.c, La-
dányi Nelli 5.c, Nguyen 
Ly Kamilla 6.c, Peszeki 
Szabina 6.c, Nagy Diána 
6.b, Magdus Valentina 
6.b, Kozák Anikó 6.b, 
Sárkány Barbara 6.b

Labdarúgás 5-6. osztály
II. hely • Straub Erik 5.a, 
Kocsis Bálint 5.a, Hímer 
Árpád 5.a, Nagy Krisztián 
6.a, Alsabahi Ahmed 6.a, 
Tisza Gergő 5.c, Hajdi 
Gergely 5.a

Strandröplabda 
II. hely • Baranyi Petra 8.a, 
Gulyás Vivien 8.a, Török 
Orsolya 7.c, Kékesi Imola 
7.c, Szabó Mária 7.b

Labdarúgás 7-8. osztály
III. hely • Ladányi Patrik 
7.b, Nádházi Ákos 7.b, 
Matusinka Gábor 7.b, 
Boda György 8.a, Kó-
kai Martin 8.a, Demeter 
Viktor 8.b, Szeberényi 
Dániel 8.b, Grúber Ri-
chárd 7.a, Szőlősi János

Labdarúgás 1-2. osztály
IV. helyezés 

Zsinórlabda 7-8. osztály
V. hely • Török Orsolya 
7.c, Tóth Stefánia 7.c, 
Gulyás Vivien 8.a, Kar-
kus Viktória 7.a, Nagy 
Krisztina 7.a, Dóka Erika 
7.c, Vesze Zsuzsanna 7.a, 
Izsó Dóra 7.b

Kosárlabda
V. hely • Gazsi Dániel 
8.c, Tarnóczai Mihály 
8.c, Fekete Gergely 8.b, 
Fekete Levente 8.b, 
Berkics Máté 8.b, Gyur-
csányi Péter 7.a, Török 
Levente 8.b

Akadály 
Borgyos Antónia 5.a, 
Martossy Anett 5.a, Ko-
csis Bálint 5.a, Straub 
Erik 5.a,Pongó Ákos 5.a

Sakk felsős fiú
II. hely • Karikó Ádám 
5.c, Driesz Lajos 5.c, 
Száz Martin 5.c, Vámos 
Bence 5.a

Sakk alsós fiú
II. hely • Botka Bence 4.a, 
Kiss Attila Csaba 4.a, Al-
gay Szabolcs 4.a

Főzés
I. hely • 3.b osztály
Tanítók: Kocsis Andorné 
és Trébics Sándor
II. hely • 7.c osztály
Osztályfőnök: Paróczai 
Norbert
III. hely • 7.a osztály
Osztályfőnök: Dr. Jakab-
né Illés Nikolett

Gratulálunk a verseny-
zőknek és a felkészítő 
tanároknak!

Petrezselyem Nóra és Holló 
Csenge 6.c

A kollégiumi élet
 Én már középiskolás vagyok, 2008-ban ballagtam 
el a Fiumeiből. Egerbe járok egy művészeti iskolába, 
az Eventus Üzleti Középiskola, Szakiskola, Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézménybe és Kollégiumba. 
Ez egy 5 éves suli, de az 5. év nem kötelező, mert az 
kifejezetten a művészetre szakosodik.
 A kollégium közvetlenül az iskola mellett áll. Ez 
egy háromcsillagos panzió. Szóval elég luxus körül-
mények között élünk. Ebben a panzióban 102 férő-
hely van, 3 és 4 ágyas szobákban. Én egy 4 ágyasban 
lakom. Van társalgó a földszinten és az emeleten is. 
Az ebédlő közvetlenül a kollégium mellett található, 
a kolesz és a suli között. Itt rendesen kapunk reggelit, 
ebédet és vacsit. Ezt a kollégiumot 4-5 tanár őrzi. Ez 

azt jelenti, hogy fi gyelnek a szobákra, a tisztaságra, 
és segítenek, ha bármi baj van. Az egészben csak az a 
rossz, hogy nem lehet a kaját a szobában tárolni, de 
mi mindig dugdossuk, szóval ez is egy jó buli.
 Mint minden iskolának és kollégiumnak, ennek 
a kolesznek is vannak szabályai. Itt reggel 6-kor 
ébresztenek, de ha nem vagyunk reggelisek, akkor 
aludhatunk tovább is. Fél 8-ra már készen kell lenni, 
rendbe kell tenni a szobát, hogy le tudják ellenőrizni a 
rendet, és hogy becsengetésre, azaz 7,45-re odaérjünk 
a suliba. 12 óráig nem szabad bemenni a koleszba. 2 
órától 16,45-ig kimenő, 5-7-ig meg tanulószoba, és 
utána még fél 9-ig esti kimenő. Ahogy már leírtam, a 
szobában nem lehet ételt tartani, és ezért fel kell vinni 
az emeletre a konyhába, ahol vannak hűtők, szekré-
nyek és mikrók. Ezek voltak a szabályok, amiket nem 
igazán lehet megszegni.

Most felteszem azt a kérdést, hogy: miért jó kollégistá-
nak lenni? Egyrészt nincsenek szülők, másrészt csak 
a barátaimmal vagyok, és azt csinálok, amit akarok, 
vagyis amit lehet. Én nagyon szeretek koleszos lenni. 
Mindig nagyon jó a hangulat, ott soha nem unatko-
zom. Az első 3 héten 10-nél előbb soha nem tudtam 
elaludni, mert olyanokat nevettünk és beszélgettünk, 
hogy erre nem volt lehetőség. Vasárnaponként otthon 
mindig tűkön ülök, mert már nagyon várom, hogy 
mehessek vissza Egerbe, és mikor odaérek, minden 
más lesz.
Tudom ajánlani ezt az iskolát azoknak, akik mű-
vészlélek beállítottságúak, és azoknak is, akik a 
középiskolai éveiket nagyobb önállósággal akarják 
leélni.

Tari Csenge

Tiszaligeti Napok negyvenkettedszer!
Szolnok megye legrangosabb tömegsportrendezvénye a Tiszaligeti Napok, amelyet az idén szeptember 25-től 27-ig tartottak meg. Gondolnátok, hogy ez 
a 42. alkalom volt? Körülbelül négyezer fi atal versengett a sokféle sportágban. Így nem kis eredmény, hogy az összesített pontversenyben iskolánk a 3. 
helyezést érte el az általános iskolák között.  A legsikeresebben szereplő csapataink:

Mi már középiskolások vagyunk!
Én a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolába járok, tömö-
ren a Keróba. Ez egy remek iskola, bár iskola, úgy hogy nem lehet remek...
Szóval, ha ide akarsz jelentkezni, és véletlenül nem vagy tisztában a dol-
gokkal, felvilágosítalak: körmöt festeni nem kellene... a hasad nem lehet 
ki... és ha véletlenül cigizel…hát inkább ne is dohányozz! Ha mégis na-
gyon kell, akkor jó messze tedd az iskolától! Ezek az olyan dolgok, amiket 
nem könnyű betartani. 
Erről az iskoláról azt mondják, hogy itt pezsgő a diákélet. Ez tényleg 
így van. Nagyon jó szórakozást nyújthat például a Gólya-avató, mely - a 
nevéből rájöhetsz - arra szolgál, hogy (bocsánat a fogalmazásért) ti fel-
avatódjatok, igazi kerósok legyetek. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 
“úú, mekkora ciki lesz...” meg egyebek, mert ez is egy hatalmas buli! Fan-

tasztikus műsorokat mutatnak be a gólyák, és a versengés sem gyenge (itt 
jegyezném meg, hogy már 4 éve a b-sek nyerik meg… és mi sem hagytuk 
cserben őket)! 
Itt van még a 24 órás vetélkedő is. Ezt is sokszor megnyerték már a keró-
sok, és ez évben is azon munkálkodnak, hogy sikerüljön.
A tanáraink nagyon engedékenyek… az első pár hétben…de azután nem! 
Ha az elején beleadsz mindent, akkor semmi gond nem lesz, csak tanulni 
kell. Lehetsz nagyszájú, visszahúzódó, energikus és kevésbé aktív, itt min-
denki újrakezdheti.
Én nagyon boldog vagyok, hogy kerós lehetek. Igaz, az elején féltem egy 
kicsit, hogy milyen lesz, de megérte. Remek osztályt fogtunk ki a ba-
rátnőimmel (akik szintén fi umeisek voltak) és az osztályfőnökünk sem 
rossz. Úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt az iskolát, mi nagyon várunk 
Titeket!

Romhányi Petra (tavaly még 8.a-s)

Illusztráció:  Enyedi Zsolt
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Mi az, amit a legjobban 
szeretsz a sulinkban?

(20 tanulót kérdeztünk meg, első és nyolca-
dik osztályosokat)
Néhány csemege a válaszokból:
a barátokat; az angolórát; a WC-fi rkálást;  
a rajzórát;  játékot az informatikaórán;  a 
végét;  a nyolcadik második félévét; az éne-
kórákat; a tesit és a táncot; jó a kaja; mindent; 
a kosárlabdát; a szüneteket; tanulni; a taná-
rokat; focizni; játszani; a társaságot; nem 
kell otthon lenni; a szünetben találkozhatok 
a tesómmal; idegesíteni a tanárokat

A csokit mindenki szereti. Na de melyiket 
a leginkább? Harminc gyerek véleménye 
alapján a kedvencek listája a következő:
 50 % tej, 
 25 % mogyorós
 10 % ét
 15 % marcipános

Driesz Annamária

Ki a kedvenc tanárod?
Harminc – találomra kiválasztott - gye-
rektől kérdeztem meg. A legtöbb szava-
zatot (11-et) 

Dr. Jakabné Illés Nikolett 
tanárnő kapta! 
Ő az októberi hónap tanára! 
Gratulálunk!

Igazságosak-e a taná-
rok a diákokkal?

A 30 megkérdezett gyerek válasza: 
 Igen: 7 
 Nem: 7
 Is-is: 16

Nguyen Ly Kamilla 6.c

Kör(ö)ző

Sárgulnak már a fák, 
Iskolába megy a diák.
Ahogy mennek, mendegélnek,
Szőlőszemet csipegetnek.

Bolyai Matematikaverseny
Ezt a versenyt, amit a felsősök már jól ismernek, 
idén is megrendezték. Az iskolánkból több négy-
tagú csapat indult, és egy közülük kiváló ered-
ménnyel tért vissza Törökszentmiklósról. Első 
helyezést ért el a csapat, aminek tagjai: Petrezse-
lyem Nóra,  Nguyen Ly Kamilla, Balogh Márton 
és Szecsei Zsanett.

Így hát készülhetnek a budapesti országos dön-
tőre. A lányok örömmel válaszoltak néhány 
kérdésemre:
- Először is gratulálok a szép eredményhez! Hány 
csapat közül lettetek elsők?  
- Huszonnyolc csapat közül.  
- Ki volt a felkészítőtök? 
- Burkáné Beck Csilla nénivel gyakoroltunk. 

Nagyon szépen köszönjük neki a felkészítést.
- Volt valami taktikátok a feladatmegoldással kap-
csolatban?
- Igen, persze, ahogy minden jó csapatnak. Két-
felé osztottuk a társaságot, így hamarabb készen 
lettünk, és mindenki azt a feladatrészt oldhatta 
meg, amelyiket akarta.
- Mely részeket kedveltétek és melyeket nem?
-A csapatunk nagyon szereti a gondolkodós 
feladatokat, amelyek logikai jellegűek. Azokat 
a részeket azonban nem szeretjük, amelyeknél 
sokat kell írni.
- Milyen volt a verseny, lányok?
- Jó, nagyon jó. Érdekes feladatok voltak, és örü-
lünk, hogy részt vehettünk a versenyen. Máskor 
is szívesen indulunk rajta.
- Csak így tovább, gratulálok, és sok sikert kívánok 
nektek Budapesten is!

Bártfai Csilla

3-4.osztály:  • Burka Bettina 4. a    Különdíj
       • Tószegi Fanni 3. b  I. helyezett

5-6.osztály: • Tornyai Veronika 5.a
                • Vidra Eszter 5.c  I. helyezett

7-8.osztály:  • Driesz Annamária 8.b
                    • Kovács Anita 8.b  I. helyezett 

Felkészítő tanáruk:  Rab Beatrix

Er e dm é nye ink :

Fodor Fatime 3.b osztályos tanuló 
így képzeli el álmai iskoláját.

A hónap kérdései: 

A Belvárosi Iskola 

„Szárnyaló gondolatok” 
című fogalmazási versenyén is kiválóan telje-
sítettek a fi umeis gyerekek. 

5. osztály:  • Hajdi Gergely 5.a
                  • Válik Zsanna 5.c Különdíj 
Felkészítő: Kelemen Sándorné

6. osztály:  • Nguyen Ly Kamilla 
                  • Nyeső Barbara I. helyezett 
Felkészítő: Durucskó Mária

A Belvárosi Általános Iskola az idén is megren-

dezte hagyományos rajzversenyét, 
amelyre 2008. november 13-án került sor. Is-
kolánkat korcsoportonként két-két tanuló kép-
viselte kimagasló eredménnyel:

Ki szeret 
iskolába járni?

Mókus csörteti a fákat,
Ennivalót gyűjt magának, 
Most már alszik odújában, 
Elfáradt a sok munkában.

Az őszAz ősz

A hónap rajza: 

Megkérdeztük az  
1. osztályosokat.  
Íme a válasz!

Design & Print: ADG Stúdió Kft.• Fotó: Paróczai Norbert, Farkas Zalán, Kelemen Sándorné • Főszerkesztő: Kelemen Sándorné  • Felelős kiadó: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató

A hónap 
verse: 

Bártfai Csilla 7.b
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