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A Fiumei Úti Általános Iskola diákújságja  •  Készítette a diák szerkesztőség

Teátrum Gála
 A Teátrum Művészeti Alapiskola tavaly volt tízéves. Ebből 
az alkalomból gálaműsort rendezett a művészeti iskola, amely-
nek a megye számos városában és Szolnokon is több tagintéz-
ménye van. Ezek egyike a Fiumei is. 

 Rusvainé Szalóki Éva tanárnőtől megtudtuk, hogy a mi is-
kolánkban három csoport működik, kettőt ő vezet, egyet pedig 
Bujákiné Szabó Ildikó tanítónő. 

- Milyen volt az előadás? – kérdeztük Éva nénitől.

- A színházat zsúfolásig megtöltötte a publikum: szülők, 
intézményvezetők, a média képviselői. Színvonalas, izgal-
mas produkciókat mutattak be a csoportok. Persze minket 
a legjobban saját csapatunk izgatott. Harmincnyolc gyerek 
szerepelt a másodikostól az ötödikesig. Az Óz, a csodák csodá-
ja című 1939-ben bemutatott fi lm alapján állítottuk össze a 
gyerekek bevonásával a forgatókönyvet, a koreográfi át, együtt 
találtuk ki a szerepeket. Óriási munka volt, négy hónapig dol-
goztunk rajta. Gegeket is tettünk bele, hogy vicces legyen. 

Kedves Olvasóink! 

A Kis Herceg diákújság szerkesztőségét nagy öröm érte!

A DUE (Diákújságírók Országos Egyesülete) által kiírt 
pályázaton lapunk az általános iskolák diákújságai között 

2. helyezést ért el.

Újságunkat a bírálók így értékelték:  „Műfajilag nagyon 
változatos, komoly, de fi atalos lendületű, aktuális, 

sok a megszólaltatott, és egy kisdiák a főszerkesztője.”

folyt. a 2. oldalon

a Szigligeti Színházban
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Iskolanap 2010.

Volt, aki táncolt, balettozott, prózát mondott, mozgásos játékban vett 
részt. Mindenféle tehetségterületet igyekeztünk bevonni, hogy a 
gyerekek megmutathassák a képességeiket.  A szülők is sokat 

segítettek az otthoni szövegtanulásban, a jelmezké-
szítésben. Ők is boldogok voltak, amikor látták a 

gyerekeik teljesítményét.

- Hogy érezték magukat a gyerekek a szín-
padon?

- Életre szóló élményt jelentett 
nekik, hiszen valódi nagyszín-

padon szerepelhettek. Az elő-
adás után szinte röpködtek 
a boldogságtól a színház 
előtt este negyed tízkor, 

amikor hazaindultunk. 

- Hogyan hat a gyerekekre a drá-
majáték?

- Nyitottabbá válnak, képessé az önkifejezésre, nő 
az önbizalmuk. A teljes személyiséget fejleszti ez 
a tevékenység. 

Enyedi Zsolt

Vesze Zsuzsa és 
Bártfay Kriszti

Abonyi Tekla 4.b 
3. helyezett

Borsos Kristóf 4.b 
1. helyezett

Fábián Blanka 3.a 

2. helyezett Tornyai Veronika 6.a 
alkotása, 

3. helyezett

Magdus Tamás 8.a
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 Hol is kezdjem? Talán az elején kelle-
ne. A 6.b-sek és a 6.a-sok együtt mentek 
erdei iskolába. A vonatútról inkább nem 
beszélnék sokat, sem az átszállásról, sem 
arról, hogy nem volt elég ülőhely, a lényeg, 
hogy megérkeztünk Kétbodonyba. Ez a 
falu a Cserháton fekszik. Megosztoztunk 
a házakon: az a-soknak járt a modernebb 
ház, de a miénk nagyobb volt, ráadásul ne-
künk a szomszédban volt egy kutyánk.

 Első napon hintóztunk, állatkertben 
voltunk, és ekkor volt az éjszakai túra is. 
A bátorságpróbán senki sem mert egye-
dül menni. Valami mozgott a bokorban, 
szerintem egy nyúl volt, de én rábízom 
mindenkire, gondoljon róla, amit csak 
akar. Jómagam másik két lánnyal együtt 
mentem. A középső úgy kapaszkodott 

belém, hogy majd leszakadt a kezem. 
Nagy nehezen teljesítettük az első pró-
bát. Éjszaka a fáradtságtól, az újdonság 
varázsától nem tudtunk aludni. 

 Másnap egy idős bognármesterhez 
mentünk, akinél sok érdekes tárgyat lát-
tunk, például egy kis szekeret, amibe ku-
tyát lehet befogni. 

 Ebéd után az országos kéktúra egy részét 
tettük meg. Sajnos éppen rajzottak a csere-
bogarak. Este tábortüzet gyújtottunk.

 A harmadik napon Ipolytarnócra láto-
gattunk. Őskori lábnyomokat láttunk. Az 
egészben a legjobb a mozi volt. 3D-ben, 
majd 4D-ben néztük meg az ismeretter-
jesztő fi lmet. A 4D majdnem ugyanaz, 
csak itt mozog a szék. Visszafelé egy órát 
töltöttünk Balassagyarmaton, ahol a fő-

utcán egy kicsit szétnéztünk

 A negyedik napon Romhányba kirán-
dultunk. Megnéztük a Rákóczi-emlék-
művet. Sokat sétáltunk, de szerencsére 
a vezetőnk tudta, mit csinál. Nagyon 
elfáradtunk, 8 kilométert tettünk meg 
egy 300 éves mogyorófáért! Kárpótlásul 
Romhányban ettünk egy fogadóban, ahol 
nagyon fi nom volt az ebéd. 

 Az esti tábortűznél egy férfi  gitározott 
és énekelt. Ez az este nagyon szép volt. 

 Az utolsó napon már csak pakoltunk 
és lustálkodtunk. Néhányan még marad-
tak volna, mások már a honvággyal küsz-
ködtek. Én az első csoportba tartozom. De 
egy dologban mind ugyanazok voltunk: a 
hazatérés öröme mindenkit utolért.     

A kétbodonyiA kétbodonyi

kalandkaland

 Sokan azt mondják: nincsenek véletlenek. Vagy mégis? 

 Csülök, a régebbi kutyánk – sajnos – 2002-ben elpusztult, 
láncon. Nem sokkal utána akartunk egy kutyust, de anyáék azt 
mondták: ameddig nincs kerítés, addig nem jöhet kutya, mert 
rabot többé nem tartunk. Három évbe telt, mire 
készen lett a kerítés, mivel nagy a kertünk, sok 
időt és pénzt igényel. Elkezdtünk gondolkozni, 
hogy a kutyus milyen fajta legyen, mi legyen a 
neve. A testvéreim tanárnője adott segítségül egy 
kutyakalauzt, amiben számtalan kutyafaj volt. 
Végül az angol buldog lett a „kiválasztott”, 
mert szereti a gyerekeket, a gazdáját, nem 
erőszakos, amellett a szíve aranyból van, 
játékos és jó házőrző. Úgy találtuk ki a 
neveket, hogy ha lány lesz, akkor Brit-
ney, Britney Spears után, ha fi ú, akkor 
Vilmos, az angol herceg után.

 Egyszer csak apa hazajön a munkából, és mondja, hogy ta-
lált az újságban egy angolbuldog-tenyésztőt. Mikor mentünk 
Dunaújvárosba az unokatesómékhoz, bementünk Nagykőrösre 
a tenyésztőhöz. És ott volt a zsemleszínű, fehérmellényű, pár-
hetes Kisvili. Amikor apa meglátta a leendő kiskutyánk gyűrött 

pofázmányát, megkérdezte:

 - Gyerekek, ti tényleg ezt a kutyust akarjátok? 
Erre mi határozott igennel feleltünk. Mielőtt 
beültünk az autóba, a tenyésztő megpuszilgat-

ta az ő kis Macikáját, és azt mondta: ő egy 
gyerök. 

Mikor továbbindultunk, és fi gyelmesen 
átolvastuk a törzskönyvét, kiderült 
nagy meglepődésünkre, hogy Vili egy 
igazi kékvérű herceg, mert az anyukája 
Diana volt. 

Nagy Andrea 6.c

Angol herceg Magyarországon

Somodi Miriam 6.b
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Kis csapatunk meghívást kapott az Új Néplap 
szerkesztőségébe. (Na jó, mondjuk meg az igazsá-
got, hogy addig nyaggattuk őket, míg megunták, 
és fogadtak minket.) 

 Az Új Néplap is számítógépen készül, napi 16 
oldalon. Sok ember összehangolt munkája hozza 
létre: az újságíróé, a szerkesztőé, a korrektoré, a tör-
delőszerkesztőé, a nyomdászé. Ezt a lapot – sok 
másik mellett – a Kecskeméti Nyomdában nyom-
tatják naponta. 

 Aki rendszeresen olvassa az Új Néplapot, 
láthatja, hogy Gelei József az egyik legaktívabb 
újságíró, szerkesztő,  mégis szakított arra időt, 
hogy eljöjjön a „Kis Herceg szerkesztőségébe”, 
vagyis a 47-es terembe egy szakköri foglalko-
zásra, és minden kérdésünkre válaszoljon másfél 
órán keresztül.

Számára az újságírás nem munka: önkifejezés. 
Boldog embernek tartja magát, mert azért kapja 
a fi zetését, amit hobbiként is örömmel csinál. 

 Budapesten született, szülei válogatott spor-
tolók voltak. Édesapja edző lett, és amikor Auszt-
ráliába szólította a feladat, vitte a családját is. A 
budapesti középiskolás évek után itt tanult meg 
tökéletesen angolul, majd hazatérve Egerben 
végzett tanárképzőt. Közben már testnevelő ta-
nárként dolgozott „képesítés nélkül”. Ez kemény 
iskola volt: amit elméletben tanult, azonnal al-
kalmaznia is kellett a mindennapi tanításban. 
Tíz évig volt testnevelő tanár, és még most is 
minden héten kétszer sportol aktívan.

 1988-ban a Sportriporter kerestetik verseny-
ben a legjobb negyven közé jutott, és hamarosan 
az Új Néplaphoz került, a sportrovathoz. 

 Húsz éve dolgozik az Új Néplapnál, de ma 
már nem csak a sportélet érdekli. Nemrégiben ok-
nyomozó riporterként kapott elismerést Murányi 
Lászlóval együtt. Egy kilencrészes riportsorozat-
tal érdemelték ezt ki. Egy holttest egy kocsiban: 
ez keltette fel a fi gyelmét. Hónapokig nyomoztak, 
elképesztő dolgokat tudtak meg. Mindig újabb és 
újabb szál bukkant fel. Nem kis büszkeséggel 
mondta, hogy manapság, mikor a rendőrnek 
is nekimennek a bűnözők, ők a sorozat megje-
lenése közben két telefonos fenyegetést kaptak 
mindössze. 

 Az oknyomozó újságírót saját kíváncsisága 
vezeti, hogy olyan emberekkel találkozzon, akik 
eltérnek az átlagtól. 

 Sok találkozást őriz az emlékezetében olyan 
emberekkel, akiktől érdemes tanulni. Például 
Erőss Zsolt hegymászó, aki a Föld legmagasabb 
csúcsaiból ötöt megmászott már, nem siránkozott, 
amikor balesete miatt amputálni kellett az egyik 
lábát. Még az idén el fog menni a Himalájába. 
A lelki tartás legyőzheti a fi zikai bajokat is. 

 Mesélt egy vargás fi úról is, aki nagy akarat-
erejével legyőzte a veleszületett rendellenességet. 
Az első sikerélményt a lovaglásban szerezte, most 

pedig kiváló gokartos. Nem csak a sportra igaz: 
lehet rosszul játszani, lehet kikapni, de feladni 
sosem!

 Az újságírói munkáról elmondta, hogy nehéz, 
de hálás szakma ez. Az embereket egyre inkább 
érdeklik a helyi hírek. A Szolnok megyei napilap, 
az Új Néplap a legolvasottabb helyi napilapok 
közé tartozik. Internetes oldalán, a szoljon.hu –n 
napi 100-150 ezer kattintás jelzi az érdeklődést. 
A hír: érték. Amikor először hallasz egy hírt, az 
érdekel, de másodjára már nem. Nagyon fontos 
tehát az aktualitás. A papíralapú újság nem tud-
ja azt a gyorsaságot produkálni, mint az inter-
net, de sokan ragaszkodnak hozzá. A reggeli kávé 
mellé frissen megérkező napilap varázsa nem fog 
elmúlni.

 Biztatott minket az újságírásra. Megtud-
tuk, hogy van olyan munkatársa, aki a Ladik 
médiavetélkedőn „szeretett bele” ebbe a műfajba, 
általános iskolásként.  

Születési idő: 1960. október 3. 

Szín: kék

Sport: foci és a technikai sportok 

Kedvenc étel: milánói makaróni

Könyv: Stendhal: Vörös és fekete

Történelmi személyiség: Hunyadi János

Film: Hair (de kedveli az akciófi lmeket is) 

NévjegyEgy oknyomozó riporter:
Gelei József

A holnapi újság

 Reggel 9-kor kezdődik a szerkesztőségi megbeszélés a másnapi 
újságról. Napközben mindenki megy az „anyaga” után, estig megírja. 
Este 10-11 óra körül van lapzárta. Hajnali egy órakor készül el az 
első példány. Reggel hatra meg kell érkeznie minden előfi zetőhöz és 
terjesztőhöz. 

Így készül

egy rovat

Kiből lesz újságíró?

Hogyan készül egy „felnõtt” újság?

Magdus Tamás
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Ebben az évben is, mint ahogy már megszokhattuk, megrendezésre került az Axel Springer 
Zrt. által szponzorált nagyszabású verseny, a LADIK avagy a Lapot a Diákoknak.

Huszonhat nevező csapat között ott volt a Fiumei csapata is, a Tízszemű kalózok, melynek 
tagjai: Alsabahi Ahmed, Bártfai Csilla, Borsi Lilla, Magdus Tamás és Veres Márton.  

A team (jelentése: csapat) – csak mert gondolunk az English-etek fejlődésére is – sikeresen 
áthajózta az első levelezős fordulót, és a sok tengeri vihar és akadály ellenére túlélte a máso-
dik, sőt a harmadik próbát is, sok kincset, azaz tudást és tapasztalatot zsákmányolva. 

Mivel mind a három megmérettetésen jól teljesítettek a kalózok, belépőt nyertek a végső, 
a legnehezebb, a legelképesztőbb, a legextrémebb ütközetre, amivel csak kalóz életében ta-
lálkozhat: belépést nyertek a Kis Olajcsarnokba a LADIK döntőre, amelyre egy kellemes 
pénteki napon került sor.

Magukkal vihettek jópár lelkes szurkolót, akik különösen lelkesek voltak, mivel aznap jóvá-
írták nekik a délelőtti tanítást. 

Csapatunk bemutatkozásként kalóznótával szórakoztatta a zsűrit és a közönséget. A többiek 
is alaposan kitettek magukért: szellemes, vicces és meglepő bemutatkozásokat hallhattunk.

Az újságírós feladatokat ügyességi versenyekkel váltogatták. Tudósítást, képszöveget írtunk, 
a terem közepén szétszórt újságlapokból kellett teljes újságszámot összevadászni a többiek 
lába alól, és arról is számot kellett adnunk, mennyire ismerjük az Új Néplapot. Az egyik 
legizgalmasabb a rikkancsok versenye volt – tudjátok, akik a városban vagy a vonaton han-
gosan kínálják az újságot. A másik: minden csapatnak fel kellett öltöztetnie „úriembernek” 
az egyik csapattagot 5 db Új Néplapból. 

Sajnos, a nagyon szoros pontversenyben csak a hatodik helyezést sikerült elérnünk, így a 
százezer forintos fődíj nem a kalózok kincstárát gazdagította. Ajánljuk, hogy jövőre több 
csapattal is nevezzetek be a versenybe, mert izgalmas kalandban lesz részetek!

Veres Márton, Alsabahi Ahmed, Magdus Tamás

Kalózok

fedélzeténa

A tízszemű kalózcsapat kalóztáncot jár

Internet fi eszta Az évről évre meghirdetett számítógépes versenyen idén a Verseghy 
Gyermekkönyvtár 50. születésnapjára kellett üdvözlőlapot készíteni. 

Eredmények:  

  I. Sipos Vanda

  II. Sléder Molnár Bianka 4.b

  III. Mészáros Édua 5.a (felkészítőjük: Vékony István)

  Különdíj: Vona Zsófi a 6.a (Szondyné Tóth Anita)

A lányok sok jutalmat kaptak: tollat, netkalauzt, táskát, kulcstartót, 
egérpadot, matricát, Vanda pedig telefontartót és hangfalat is. Jövőre 
is lesz Internet Fieszta! Érdemes ügyeskedni! Szabó Gerda 5.a
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Troy Rumer Jasmin 5.b-s. Az 
iskolai élete sokkal bonyolul-
tabb, mint az átlagos diákoké. 
Ő ugyanis az első két osztályt 
egy szolnoki iskolában, a 3.-at 
Amerikában, a 4.-et egy má-
sik szolnoki iskolában, az 5. 
és 6. osztályt pedig egy másik 
amerikai iskolában végezte el. 
Most ismét ötödikes, mert a 
szülei szeretnék, ha könnyeb-
ben sikerülne átállnia a ma-
gyarországi követelményekre.

- Miért ez a sok bonyodalom?

- Anyukám látogatóban járt 
Amerikában, ahol megismer-
te apukámat. Egymásba sze-
rettek, összeházasodtak. Mi-
vel anyukám magyar, apukám 
amerikai, mindkét államban 
hosszabb ideig éltünk a szüle-

immel és a húgommal. 

- Hol érzitek jobban magato-
kat?

- Mind a hatan itt szeretünk 
jobban élni. 

- Szép ország az Egyesült Ál-
lamok?

- Igen, sok szép helyen jár-
tunk: Kaliforniában, San 
Franciscóban, Floridában és 
sok más helyen. De bevallom, 
nekem Magyarország szimpa-
tikusabb.

- Milyenek ott az iskolák?

- Könnyebbek, mint itt. El-
sőben inkább csak olvasnak 
a nyomtatott szövegről. Má-
sodiktól negyedikig tanulnak 
írni. Nincs a tanteremben táb-
la, írásvetítőről vetíti ki a tanár 

a szöveget. Általában harmin-
cas létszámúak az osztályok. 
A tanárok nem szigorúak, de 
a gyerekek is könnyebben ke-
zelhetők, mint itt. A tanítás-
nak délután háromkor vége. 
Az anyukák rendszerint ott-
hon vannak már ilyenkor, és 
több idejük van a gyerekekre. 

- A sportolásra milyen lehetősé-
gek vannak ott?

- A baseball és a foci ott a leg-
népszerűbb sport. Nem volt az 
iskolának saját tornaterme.

- Milyen szembetűnő különb-
ségeket fi gyeltél meg?

- Ott ritka az egy-gyerekes 
család. Általában 4-5 főből 
áll a család, és valamivel kön-
nyebben élnek, több a jöve-

delmük. Itt a gyerekek zöme 
a tanulás után leül és számí-
tógépezik. Ott sokkal többen 
olvasnak. Egy tanév alatt álta-
lában 50-60 könyvet is kiolvas 
egy diák. 

- Itthon is sokat olvasol? 

- Kevesebbet, mert leköti az 
időmet a tanulás, de elolvastam 
például a Bud vagyok, uram! 
című regényt, ami Ameriká-
ban játszódik. 

Alsabahi Ahmed 7.a

Tudod, mit jelent majdnem sötétben élni? 
Próbáld ki: kösd be a szemed, és tedd azt, 
amit a mindennapokban szoktál: öltözzél, 
tanuljál, ebédelj, játsszál! Ugye, milyen 
nehéz!

Az 5.b-s Erős Laura születése óta így éli 
az életét. 

Mindannyian ismeritek őt, hiszen elsős 
korától sokszor szerepelt már az ünnep-
ségeinken zongorajátékával. Idén az isko-
lai népdaléneklő versenyen első helyezést 
ért el. Laurát a terveiről kérdeztük.

- Milyen célokat tűztél ki, amit meg 
akarsz valósítani felnőttkorodra?

- Fontos nekem a család, én is anyuka 
szeretnék majd lenni. Szívesen lennék 
zongoratanár vagy népdalénekes.

- Hogyan tanultál meg zongorázni?

- Ötéves koromtól hetente kétszer Nick 
Andrea tanárnőhöz járok, aki kiváló ta-
nár. Úgy kezdett tanítani, hogy az ujjaira 
tettem a kezem, és így tanultam meg az 
alapokat.

- Mit jelent számodra a zene?

- Imádom a zenét, a jövőben is szeretnék 
vele foglalkozni.

- A lakásban jól kiismered magad?

- Persze. Ki tudom egyedül önteni a vi-
zet, megtalálom a játékaimat, fel is tudok 
öltözni, bár egy kis segítség kell hozzá.

- Milyennek látod Szolnokot?

- Fehérnek látom, de szerintem elég za-
jos, koszos, mert nekem érzékeny a fülem, 
és a nagyobb zajtól fáj.

- Hogy viszonyulsz ahhoz, hogy látássé-
rült vagy?

- Elfogadom, mert nem tehetek mást. A 
jobb szememen csak egy kis fényt látok. 
Olvasni megtanultam, és kaptam az is-
kolában egy nagyítógépet. Ha a könyvet 
aláteszem, az arcomat pedig teljesen a 
képernyőhöz szorítom, el tudom olvasni 
betűnként a szöveget. A braille 
írást még nehezen olvasom. 

- Hogyan tanulsz?

- Magántanuló vagyok. Egy-egy 
tanárral ülök kettesben, ők elma-
gyarázzák a tananyagot, apukám, 
anyukám pedig segít gyakorolni. 
A dolgozatot is szóban „írom”. 
Az osztályommal, az 5.b-vel csak 
énekórákon vagyok együtt, de al-

sóban együtt tanultunk, és minden közös 
programban részt veszek most is. 

- Mit csinálsz szabadidődben?

- Imádok babázni, zenélni, énekelni. 
Nem szoktam unatkozni.

- Minek örülnél a legjobban?

- Ha egy kicsit javulna a szemem, és erő-
södne az immunrendszerem.

Laura örült a beszélgetésnek, és búcsúzóul 
megígértük egymásnak, hogy barátok le-
szünk.

Nyeső Tamara és Halasi Hanna 5.a

A népdaléneklõ verseny gyõztese

Névjegy

Erős Laura 
Kor: 12 éves

Könyv: Hüvelyk Panna

Zeneszerző:  Mozart és 

        Liszt Ferenc

Étel: virsli, krumplifőzelék

Hunyd be a szemed, és járj!

Két ország állampolgárai
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Ha végignézzük a megyei és országos ver-
senyeken az élbolyban szereplő gyerekek 
nevét, Wesniczky Albert nevével többször 
is találkozunk. Ő iskolánk legeredménye-
sebb tanulója a tanulmányi versenyeken.

- Fel tudod sorolni, milyen versenyered-
ményeid születtek az idei tanévben?

o A Bolyai matematikaverseny megyei 
fordulóján osztálytársaimmal csapatban 
elsők lettünk. 

o Az Arany János országos anyanyelvi 
versenyen 9. helyezést értem el. 

o A Nyelvész verseny megyei fordulóját 
megnyertem, így már negyedik alkalom-
mal bejutottam az országos fordulóra. 

o A Simonyi Zsigmond helyesíróverseny 
iskolai fordulóján első lettem, a megyei 
forduló eredményére még várunk. 

o A Londorn Bridge angolverseny 
megyei fordulójáról is bejutottam az 
országosra.

o A Zrínyi matematikaversenyen 
csapatban elsők lettünk. 

o A Bendegúz levelezőversenyen 
az anyanyelv, a természetismeret 
és a matematika feladatsorokat oldottam 
meg rendszeresen, most anyanyelvből be-
jutottam az országosra. 

o A Mozaik internetes levelezős verse-
nyén a matematika, természetismeret és 
anyanyelvi feladatsorokat oldottam meg. 
Természetismeretből és anyanyelvből be-
hívtak az országosra.

- Kik segítenek a felkészülésben? 

- Anya és a tanáraim.

- Milyen versenyek várnak még rád eb-
ben a tanévben?

- A London Bridge és a Nyelvész orszá-
gos fordulója.

- Lehet ennyi tanulás mellett valami 
mással is foglalkozni?

- Nem marad sok szabadidőm, de a moz-
gást nem lehet kihagyni. Hetente négy ka-
jakedzésre járok, és azért olvasni, játszani is 
szoktam. 

Szerkesztőségünk egy újabb 
örömhírről szerzett tudomást. 
Soós Tamást kérdeztük ered-
ményeiről.

- Mely versenyeken indultál 
ebben az évben? Milyen ered-
ménnyel?

- A Curie matematikaver-
seny megyei fordulóján első 
helyezést, országos fordulóján 
pedig nyolcadik helyezést ér-
tem el. A Zrínyi Ilona mate-
matikaverseny megyei fordu-
lóján tizenharmadik lettem.

- Hogyan zajlottak ezek a 
versenyek?

- Főleg logikai, gondol-
kodtató feladatokkal talál-
kozhattunk, de volt néhány 
egyszerűbb alapművelet is. 
Mindkettő írásbeli volt, de a 
Curie döntője előtt három le-
velezős fordulót is meg kellett 
oldani. Nem volt könnyű.

- Más tantárgyakból is ver-
senyzel?

- Nem igazán szoktam, de 
ez még nem jelenti azt, hogy 
a többi órát nem kedvelem. 
Kedvencem a fi zika, kémia, 
informatika és persze a mate-
matika. Talán ezek jobban is 
mennek, de mindenből ötös, 
kitűnő tanuló vagyok.

- Hol szeretnél továbbtanulni?

- A Varga Katalin Gimná-
ziumban. Nem ismeretlen 
számomra ez az iskola, mert 
a nővérem is ide járt, és most 
kiváló eredményekkel tanul a 
Pázmány Péter Egyetemen. 
Úgy gondolom, ez minősíti 
az iskolát. Pár napja derült ki, 
hogy engem is felvettek.

- Sok sikert a középiskolában 
is!

Névjegy
Wesniczky Albert Versenyzésbõl: kiváló

Öt megyei, hat országos!

Kor: 14 éves

Könyv: Harry Potter-kötetek

Film: Képlet

Tantárgy: informatika, matek

Étel, ital: pizza, tea N
év

je
g

y

Soós Tamás

Matektudor

Kor: 12 év 
Osztály: 5.a
Kedvenc étel: csirkepörkölt
Ital: tea
Sorozat: Barátok közt
Film: katasztrófafi lmek
Könyv: A Pál utcai fi úk
Állat: kutya, tengerimalac, hal
Szín: kék

 Napjainkban a boltokban több kockás, csíkos pólót és sá-
lat látni, hisz divat a mintás, ezek közt is a kocka, csík és a 
pötty a „menő”. A cukorka színű dolgok divatosak: a rikító 
zöld, a lila és rózsaszín. Persze, akinek bézs és barna színű 
cuccai vannak, ne dobja is, mert az is újra divat lesz.

 Mivel a jó idő is beköszöntött, a szekrény mélyéből elő 
lehet keresni a szoknyákat és a rövid farmernadrágokat is. 
De persze a csőnadrág és a répanadrág sem megy ki a di-
vatból. Ezek is 
akkor a legdi-
vatosabbak, ha 
rikító színűek, 
amire megfor-
dulnak az 
emberek.

 S á l a k 
közt a há-
romszöggé 
hajtható a 
divat: fekete, 
piros színek-
ben a legme-
nőbb. 

TinidivatTinidivat
Bártfai Csilla 8.b

Nyeső Tamara 5.a

Zsigri Bianka, Komáromy Dominik 5.a
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Az alsós iskolai vers- és 
mesemondó verseny

Nagyon  sok szép eredmény született a 
decemberben megrendezett vers- és me-
semondó versenyen. A negyedikeseket 
faggattuk élményeikről:

- Hogyan választottatok mesét vagy 
verset, és mi volt a címe?

- A bolondos legény című mesével indul-
tam azért, mert szeretek mesét mondani- 
nyilatkozott Kővári Adrián (I.hely).

- Én a mesemondó szolga című történetet 
adtam elő – mondta Králik Jázmin (I.hely).

- Hogyan készültetek?

- Minden nap gyakoroltam, az osztály-
nak is előadtam - mesélte Balázs Henriett 
(II.hely).

- Én 1-2 nap alatt megtanultam a szöve-
get - mondta Balogh Botond (III.hely).

- Miért vállalkoztatok a versenyzésre? 
Mi jó abban?

- Nagyon szeretek versenyezni, mással 
is meg szeretném osztani a meséket-, 
mondta nekünk Adrián.

- Rendkívüli élmény, hogy kiállhatok 
mesét mondani, élvezik az előadásomat 
- felelte Jázmin.

- Mit csináltatok szabadidőtökben?

- Leckét, de legtöbbször a mesével fog-
lalkoztam- mesélte Botond.

- Számítógépeztem, tanultam, játszot-
tam- mondta nekünk Heni.

- Mit szeretnétek még elmondani maga-
tokról, osztályotokról?

Botond: Jól érzem magam a 4.a osztály-
ban. 

Heni: Szeretek sportolni, és a 4.b is na-
gyon sokat segített a felkészülésben.

Jázmin: Imádok versenyezni, az osztá-
lyomba, a 4.c-be sok tehetséges vers- és 
mesemondó gyerek jár.

Adrián: Az osztályom, a 4.b támogatott, 
szeretek versenyezni.

Gratulálunk a kiváló eredményhez a gye-
rekeknek és felkészítőiknek! Vidám, mesé-
ben gazdag nyarat kívánunk!

Bár Boros Marcell – akiről interjúnk ké-
szült – nem ért teljesen egyet a címmel, 
vagyis a becenévvel, amit ráaggattunk. 
„Barkácsolok is, de legfőképpen modelleket 
készítek” – indokolta az ellenvetését.

Lássuk be, igaza van, ha megnézzük a 
szó értelmét. Az ezermestert inkább a 
mindent megjavító barkácsmesterekre 
mondjuk. Marcira akkor már mondhat-
tuk volna, hogy polihisztor (több mes-
terségben jártas személy), mint például 
Leonardo da Vinci. 

Biztosan hallottátok már ti is: a jövő a 
tervezőké, építészeké. Ezzel azt akarom 
mondani, hogy a technika iránt messze 
az átlagos felett érdeklődő Marcira még 
fényes jövő várhat. De térjünk át a riport 
főbb kérdéseire.

- Mióta érdekel téged a technika?

- 3-4 éves (!) koromtól kezdve barkácso-
lok. Először persze nem a gyalut vagy a 
láncfűrészt használtam, hanem a csavar-
behajtót. Azzal nem igazán sérthettem 
meg magam, legfeljebb lemerítettem.

- Mi szólt ehhez a családod?

- Eleinte nagyon féltettek, de most már 
tudják, hogy megbízhatnak bennem. 
Egy kisebb égési sérülésen kívül nem 
volt más balesetem. Otthon sokféle esz-
közzel felszerelt műhelyünk van, és lát-
tam is, hogyan dolgoznak ezekkel. Amit 
meg akarok tanulni, azt mégsem a szü-
leimtől kérdezem, hanem az interneten 
elolvasom, technikai fi lmeket nézek, bar-
kácskönyveket olvasok. Ha unatkoztam, 
kisebb koromban sem a számítógép elé 
ültem, hanem lementem a műhelybe bar-
kácsolni. Általában ki nem állhatom, ha 
segítenek. Igazából nem is kell, mert egy 
forrasztópákát mindenki tud kezelni. 

- Mit csinálsz mostanában a szabad-
idődben?

- Most egy robbanómotoros repülőgép 
modellen dolgozom. 

- Honnan ismered ezt a rengeteg szakki-
fejezést?

- Minden modellhez jár részletes leírás. 
Amit meg nem tudok, arra rákeresek az 
interneten. Sok mindent ellesek a tévé-
ből is, az ismeretterjesztő sorozatokból. 
Ilyenek például a Szenzációs szerelők és 
a Hogyan készült.

- Mi a kedvenc tantárgyad?

- A technika, rajz, történelem és a ma-
tek. Történelemből főleg a technikatörté-
netet szeretem, szívesen el is mondom, le 
is rajzolom, hogyan működik valamilyen 
eszköz, például a vízikerék.

- Melyik a kedvenc modelled?

- Van sok, de talán az elektromos autóm. 
Igaz, hogy van robbanós is, de azt nehéz 
kezelni, és az elektromos egyszerűbb.

- Az Iskolanapon te is az alkotók között 
voltál. Mit készítettél?

- Rézből készítettem egy hidat a Tiszá-
ra. Az alkatrészeket összeforrasztottam, 
majd vízbázisú festékkel fehérre fújtam. 
Végül agyagtalpakra helyeztem.

Munkácsi Dorina és Orosz Barbara 7.a

Az „ezermester”

Miért van az, hogy az egyik ember boldog, 
míg a másik boldogtalan? Miért arat az 
egyik ember sikert minden téren, míg a 
másik kudarcot vall a próbálkozásaival?
A válasz egyszerű: a saját tudatalattid-
ban rejlik.
Nem hiába olvassuk és mondogatjuk azt, 
hogy csak gondolkodj pozitívan! Olyan ez, 
mint egy kert. Te vagy a kertész, és a gon-
dolkodásmódodnak megfelelően ülteted a 
magvakat (a gondolatokat). Ahogy vetsz, 
úgy aratsz!
 Ha mindig pozitívan gondolkodsz, 
meglátod, hogy az élet is így fog változni 
körülötted.
 Ha szeretnél több dolgot megtudni a 
tudatod kezeléséről, keresd a www.tanu-
laskontroll.hu lapot. Vagy akár kérdez-
hetsz engem is!
Egyet sohase feledj el: HIGGY ÖNMA-
GADBAN! Mert mindennek ez a kulcsa.

Kelemen Kinga 6.c
Abonyi Tekla 4.b

Hogyan kezeljem 

gondolataimat, tetteimet?



9

Iskolánkban az elmúlt 10 évben mindig voltak kiváló vívók. 
Vasas Károly, Vasas Dóra után Ladányi Nelli viszi tovább ezt a 
szép hagyományt. Nelliről gyakran látunk híreket az Új Néplap 
sportoldalán és a helyi tévében. Most a Kis Herceg olvasóinak 
szeretnénk őt bemutatni.

- Mióta vívsz, milyen eredményekkel büszkélkedhetsz?

- Hat éve vívok rendszeresen. Mondhatni, beleszülettem a 
sportágba, hiszen anyukám vívóedző, és az általad említett kiváló 
vívók az unokatestvéreim. Az országos ranglistán bambi korosz-
tályban első, gyerek korosztályban harmadik vagyok. 

- A 2009-2010-es tanévben melyek voltak a legjobb eredményeid?

- Évek óta gyűjtögetem az érmeket, most diákolimpiai egyéni 
első, Inter-Európai Csapat Grand Prix bambi / Nemzetközi, 10 
ország részvételével / bajnok, Magyar Bajnokság egyéni 8. hely, 
Magyar Bajnokság serdülő csapat arany, diákolimpiai, Inter-
Európai Csapat Grand Prix gyerek verseny ezüst és Olimpici 
Grand Prix Kupa bronzérmem van.

- Mennyit kell ezért edzeni?

- Hetente ötször szoktam edzeni, és erre jön még egy iskolázás. 
Iskolázásnak nevezik azt az edzést, amelyen a vívó stílusodat 
fejlesztő mozgást végeztet veled az edződ. 

- Milyen képességek kel-
lenek ezekhez az eredmé-
nyekhez? 

- A legelső talán a ki-
tartás, a szorgalom, a 
gyorsaság.

- Hobbi számodra a vívás, vagy több annál?

- Inkább egy kitűzött cél. Amit már sikerült elérnem, az az 
országos diákolimpiai bajnoki cím. Távolabbi céljaim a világ-
bajnoki, és a legnagyobb az olimpiai bajnoki cím elnyerése.

- A tanulás terén hogy állsz?

- Szerencsére kitűnő voltam eddig minden évben. Nagyon 
igyekszem órákon fi gyelni és bekapcsolódni a tananyag fel-
dolgozásába. Otthon így rövidebb idő alatt fel tudok készülni. 
Amiben szükséges egy kis megerősítés, abban magántanár se-
gítségét is igénybe veszem. Szeretném megőrizni később is a 
kitűnő bizonyítványt. 

Nelli osztálytársaként állíthatjuk, hogy a kemény munka mellett 
mindig jut ideje egy jó nevetésre és beszélgetésre, és arra, hogy az 
osztály közös feladataiban részt vegyen. 

H o r v á t h 
Ramóna isko-

lánk egyik legered-
ményesebb sportolója. 

Az alsó tagozatot a Kassai 
Úti Általános Iskolában vé-
gezte, most nálunk az ötö-
dik a-ba jár. 

Már négy éve űzi a fi tnesz 
sportot, és sok-sok verse-

nyen szerepelt. 

- Melyik eredményedre 
vagy a legbüszkébb? 

- Tavaly az Európa Baj-
nokságon csapatban első 
helyezést értünk el, páros-
ban másodikat, egyéniben 

pedig harmadik helyezett 
lettem.

- Milyen sport a fi tnesz?

- Olyan, mint az aerobik: 
sok akrobatikus elem, ugrás 
szerepel egy gyakorlatban. 
Lazaság és erő kell hozzá 
egyszerre. Fárasztó és ne-
héz, de látványos és izgal-
mas is.

- Ki a példaképed?

- Uj Bianka, az edzőm, aki 
27 éves. Nemcsak kiváló 
sportoló és edző, de nagy-
szerű ember. 

- Sokat kell edzeni?

- Igen, naponta két órát 
edzünk a Városi Kollégium 
tornatermében, szomba-
tonként Pestre megyünk, 
ott tartják az edzést a Fradi 
tornatermében. Gyakran 
van vasárnap verseny. 

- Tudsz elég időt szánni a 
tanulásra?

- Szerencsére igen, kitűnő 
tanuló vagyok. Sajnos má-
sodikos koromban volt egy 
súlyos tüdőgyulladásom, 
sokat hiányoztam, nehezen 
sikerült pótolnom a mu-
lasztásomat. Örülök, hogy 
átjöttem ebbe az iskolába, és 
szeretem az osztályomat is. 

- Milyen nagy versenyre 
készültök most?

- Spanyolországban lesz 
EB, szeretnénk oda kijutni.

- Mik az álmaid? 

- Szeretnék minél ered-
ményesebb lenni, álmodo-
zom a világbajnokságról is. 

Fitnesz-bajnok 
Névjegy

Horváth
Ramóna

Kedvenc étel: Cerbona

Ital: Cola, Fanta, 

Gyümölcs: görögdinnye, 

Tantárgy: tesi, 

Énekes: Selena Gomez Magic, 
Könyv: Michael Jackson, 

Állat: kutya, 

Növény: rózsa

Szín: rózsaszín, 

Sorozat: Zack and Cody, 

Testvérek: 3 

Kívánság: Vegyenek fel a 

Verseghybe, sokáig legyek 

sikeres a fi tnessben, egészség.

A tõrforgatás mestere

Kelemen Kinga és  Válik Zsanna 6.c

A legtöbb fi atal lány 12 és 17 év között ab-
ban a hitben él, hogy kövér, és diétába kezd. 
Azt sokan nem veszik fi gyelembe, hogy ez 
káros is lehet az egészségükre, s emiatt akár 
kórházba is kerülhetnek. A diéta a felnőttek 
lefogyási „technikája”. 

Sokkal egészségesebb lenne, ha többet tor-
názna, futna, kerékpározna és kevesebb 
szénhidrátot tartalmazó ételt enne az, aki 
karcsúbb szeretne lenni. Az nem megoldás, 
hogy koplalsz, és napokig csak egy szelet ke-
nyéren élsz! Ha nem eszel eleget, a szerveze-

ted elkezdi lebontani saját fehérjéit, vagyis 
az izmaidat! Ne akarj emiatt bekötött infú-
zióval feküdni egy kórházi ágyon!

Érdemes mindezt átgondolni, és ha elégedet-
len vagy az alakoddal, inkább a rendszeres 
sporttal kísérletezz, ne a fogyókúrával! 

Miért kezdenek a lányok diétázni? Nyeső Tamara 5.a

Zsigri Bianka, Nyeső Tamara, Szabó Gerda 5.a
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8.b8.b
Ballagás előtt mindenkinek elszorul a szí-
ve, de azért jó visszaemlékezni a régi szép 
napokra. A bulikra, osztálykirándulások-
ra, és a rengeteg boldog percre. Igazi család 
lettünk. Büszkén gondolunk osztálytársa-
ink sikereire, osztályfőnökünk megértésé-
re és a csintalanságokra. Igazán nagyon 
jó barátok lettünk, és azok is maradunk 
örökre.

Osztályfőnökünk: Csilla néni

- Milyen volt az együtt töltött hat év 
Csilla néninek?

- Olyan érzés volt, mintha ötven-hatvan 
emberrel kibővült volna a családom, azok 
megoldandó problémáival, de örömeivel 
is. Ha sikerült megnevelni…, segíteni…, 
elintézni…, az sikerélményt adott, ha ti 
voltatok bárhol sikeresek, büszke voltam 
rátok.

- Melyik volt a „legnehezebb” év?

- Egyértelműen az 5. osztályos korotok. 
Új volt számomra is az egész helyzet az 
addigiakhoz képest, ti is máshogy kezel-
tetek az eltöltött előző évek miatt, amikor 
sokkal többet voltunk együtt alsósként.

- Melyek Csilla néni kedvenc élményei?

- Hat év alatt olyan sok emlék gyűlt 
össze, hogy nehéz kiragadni belőle. Leg-
emlékezetesebbek az osztálykirándulások 
és a gála műsorai, fellépések.

- Mik voltak a legjobb programok?

- Minden programot élveztem, amit 
együtt éltünk át, külön melengette a szí-
vemet, amikor annak ellenére, hogy az 
osztály felével csak osztályfőnöki órán 
találkozom, mégis részt vettetek a közös 
programokon, őszintén elbeszélgettetek 
velem, bíztatok bennem. 

- Milyen az utolsó év velünk?

- Rémes. Az év eleje óta próbálom szokni 
a gondolatot, hogy elválunk, és könnybe 
lábad a szemem, amikor ezt felfogom. 
Nehezen tudok így szigorúbb lenni, 

amikor pedig szükséges lenne. Másrészt 
sokkal könnyebb ez az év, mint az előző-
ek, mert kevesebb irányításra van szüksé-
getek, sokkal önállóbbak, vállalkozóbbak, 
tudatosabbak vagytok. Sokat fejlődött a 
közösség: szülők és gyerekek is. Ismerjük 
annyira egymást, hogy én tudom, mit ne 
kérjek, mert nem szívesen, vagy egyálta-
lán nem csináljátok meg, ti pedig érzitek, 
hogy mikor nem mondhattok nemet. Így 
aktívabbnak, együttműködőbbnek érez-
lek benneteket, mint eddig bármikor.

- Milyen lesz elengedni minket?

- Nem tudom. Még 
nem volt rá példa. 
Az biztos, hogy na-
gyon nem várom.

a MI osztályunk a a MI osztályunk a 
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Mondhatjuk azt, hogy az idei volt a legjobb farsang az osztály számára. Nemcsak 
az egyik „Farsang-Oscar” és a torta miatt, hanem azért is, mert mi rendeztük, és a 
hangulat is remek volt. 

 A levonulás előtt mindenki nagyon izgult, az utolsó igazítást végezte, és meghall-
gatta az utasításokat. Vártuk, hogy ránk kerüljön a sor.

 A jelmezek nagyon különbözőek voltak, de egy témára épültek: a fi lmforgatásra. 
Alakítottak a lányok vámpírokat, a fi úkkal együtt csöveseket. De megjelent 

Danny és Sandy a Grease-ből, Az amerikai história főszereplői, egy oszt-
rák-magyar honvéd és Miley Cyrus is. Utóbbit Izsó Dóri alakította, 
aki egy zeneszámmal is készült. Viszont aki nem annyira szeretett vol-

na beöltözni, az Csilla néni – a rendező – mellé szegődött, és a 
fi lmforgatásban dolgozó embereket alakították. Gondolok itt a 
sminkesre, producerre…

 A levonulás után megnyertük az egyik tortát. Tagadhatat-
lan, hogy nagyon örültünk neki. Ez után kezdődött a disz-

kó, amelynek rendezése a mi feladatunk volt. És meg kell 
említeni a kiváló Hip-Hop táncosokat is, akik fokozták a 
jókedvet.

 Nemcsak az osztály szerint sikerült jól ez a buli. 
Mások szerint is megérdemeltük a díjat. Számunkra örök 
emlék lesz ez a farsang. Borsi Lilla 8.b

 Első történet:  Festékháború!!!Mindenki kék és piros 
színekben pompázott, a ruhánk elázott, de az élmény 
felülmúlhatatlanul nagyszerű volt.

 Második történet:  A fi úk a szájukkal kereshettek a 
lisztben egy szem Negrót. Volt, aki az egész arcát bele-
nyomta a fehér porba, a szeme, de még a füle is tele lett 
vele. Végül csak megkerül a nagy kincs.

 Harmadik történet:  Az éjszaka hatalmas bűntettet 
követtünk el, melyet három tubus fogkrém bánt. Min-
denkinek ragadt és mentolillatot árasztott az ajtaja. 
Volt, aki bele is nyúlt. A tanárok sem ellenezték.

Farsang – Oscar a 8.b-ben!

Életünk legjobb farsangja 

(29 tanuló szavazata sze-
rint)

Az ötödikes (Felsőtár-
kány) = 1 szavazat

A hatodikos (Szelidi-tó) 
= 19 szavazat

A hetedikes (Csongrád) = 
9 szavazat

A tél leghidegebb napján, a – 15 °C- ban korcsolyázni ment a 
8.b. Az osztálytársak így emlékeznek:

- Nagyon jó volt a program, mert elment az osztály egy olyan 
helyre, ahol lehetett hülyéskedni, és nem szidtak miatta.

- Összeszokott az osztály, mindenki megbarátkozott minden-
kivel, és a hideg sem zavart.

- Ha lenne még pár ilyen korcsolya-party, talán elfogadnánk ezt 
a búcsúnak vagy akár a ballagásnak.

Korcsolyázni voltunk

Idézz fel egy jó pil-
lanatot!

Felsõs kirán-
dulásaink 
értékelése

Emlékek a hatodikos 
kirándulásról

- Közös buszozás a haverokkal.

- Egy „Jó éjszakát kívánok” mondat az 
osztálykiránduláson.

- Mikor belecsúsztam a stégről a Szelidi-
tóba.

- A hatodikos osztálykiránduláson a hor-
gászás a haverokkal.

- A Csilla néni által rendezett játékok.

- Miénk volt a legjobb diszkó.

- Amikor vége volt a sulinak…

- A téli, tavaszi, nyári, őszi szünetek min-
den mennyiségben.

- Karcsi bácsi lett a töritanárunk.

- Focizás a többiekkel.

- Amikor az osztállyal elmentünk korizni.

- Gyula bácsi biológiaórája szuper volt.

- A nyolcadikos farsang.

- Esések a koripályán.

- Csongrádon az osztálykirándulás.

- A WC-papíros múmia.

- Szabolcs a „tökéletes gyerek” lett.

- Együttérző barátnők.

- Az összes osztállyal töltött nap.

Borsi Lilla és Bárfai Csilla 8.b
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Mit gondolsz, tanáraink közül kinek volt 
ez a beceneve gyerekkorában?

Eltaláltad! Vékony Istvánt, iskolánk 
könyvtárosát és informatikatanárát ne-
vezték így. Egy szép napon mi, újságíró 
szakkörösök megleptük őt a könyvtárban, 
és mindenről kifaggattuk. Így tudtuk 
meg azt is, hogy amikor az otthoni köny-
veket mind végigolvasta, beiratkozott a 
könyvtárba. Már gyerekként is érdekelte 
a könyvtárosi munka. 

- Hány könyv van az iskolai könyvtá-
runkban? – kérdeztük. 

- A legutóbbi leltárszám szerint kb. 12670 
könyv fordult meg itt, de ebben nincs ben-
ne a 7-8 ezer darab tankönyv, és hiányzik 
belőle, amit leselejteztünk (10 %). 

- Hány regisztrált olvasó van, milyen 
korosztály és mit olvasnak?

- Körülbelül 600 olvasónk van, a legak-
tívabbak a 4-5-6. osztályos gyerekek. A 
7-8.-osok egy-egy atlaszért, tankönyvért 
jönnek be, ha otthon hagyták. Ők már 
kevésbé kölcsönöznek. A legkedveltebbek 
az állatokról és növényekről szóló köny-
vek. Általában minden harmadik olvasó 
állatos könyvet visz ki. Kevesen olvas-
nak szakirodalmat. Sokan kölcsönöznek 
megfi lmesített ifj úsági könyveket.

- Hány példány van egy könyvből?

- Mindegyikből egy, esetleg kettő. A kö-
telező olvasmányokból 20-25 darab.

- Melyik a legöregebb és legvastagabb 
könyv?

- Pontosan nem tudom, melyik a legöre-
gebb, de már találkoztam 1960-as kiadá-
sú könyvvel. A legvastagabb valamelyik 
Magyar értelmező kéziszótár. 

- Most sok új könyv érkezett. Honnan 
volt erre pénz?

- Az iskola alapítványa, a Művelt Emberfő-
kért Alapítvány évente gyarapodik a támo-
gató szülők adójának 1 %-ával. Most ebből 
a pénzből fordítottunk könyvvásárlásra. 

- Mi lesz az elhasználódott könyvekkel?

- Azokat általában a papírgyűjtésre be-
adom.

- Mi a kedvenc könyve 
István bácsinak?

- Kedvenc témám a sci-
fi , a tudományos-fantasz-
tikus irodalom. Ilyen pél-
dául a Star Wars. 

- István bácsi szerint az 
internet és az olvasás ütik 
egymást?

- Nem, inkább kiegészítik 
egymást. A neten is olvas-
ni kell! Sőt én az interneten 

rendelem a könyveket, mert 30-40 %-kal 
olcsóbb, mint a könyvesboltokban.

- Hová járt iskolába?

- A Debreceni Református Tanárkép-
zőbe. Ez nem vallásos iskola, csak nagyon 
kemény, és sokat kell tanulni. Ott a ked-
venc tantárgyam a tesi volt. A diploma 
megszerzése után a Kossuth Úti Általá-
nos Iskolában tanítottam, majd kollégi-
umi nevelő voltam, és ezután kerültem 
Szolnokra, ebbe az iskolába.

 Dékány Gréta 6.c

Ez a könyv nem kitalált regény, amit a szerző csak leírt a képzele-
téből. Az író saját megélt élményét írta le.

 A könyvet elolvasva az első gondolatom ez volt: lehetetlen. De 
nem az. Megtörtént, hogy amerikai feleségét az iráni származású 
férj a lányukkal együtt fogságba ejti Iránban. A szerző bemutatja, 
hogyan vált fogvatartóvá az a férfi , akihez egykor hozzáment fe-
leségül, és akinek örök hűséget fogadott. Azért utazott Iránba, hogy 
megismerje a férje családját, és elkövette azt a hibát, hogy a lányukat, 
Mahtabot magával vitte. Ahogy szembesül a dolgok állásával, és 
azzal, hogy csak magára számíthat ebben az országban, minden 
erejével küzd azért, hogy kiszabaduljanak.

 A törvények azonban világosan kimondják, hogy nem mehet el az 
országból a lányával. Csak egyedül szabadulhat, de akkor a lányát 

soha többé nem láthatja. A két-
ségbeesett nő egyre csak a reményt 
várja, hogy vége legyen a rémálom-
nak. Eközben telnek a napok, hóna-
pok, évek, és a háború is zajlik.

 Ajánlom ezt a könyvet a hetedik-
nyolcadikosoknak, mert maga a való-
ság, mégis izgalmas, elrettentő, pedig 
nincs benne semmi túlzás. Az olvasó 
együtt aggódhat a könyv szereplőivel, 
ráébredve, hogy nem az az igazi nehéz-
ség, amit nap mint nap átélünk.

Nyeső Barbara 7.a

Betty Mahmudi:  Lányom nélkül soha

Könyvmoly

Névjegy

Születési hely: Mezőtúr

Kor: 31 év

Szín: barna, zöld, kék

Kaja: a magyaros és fű-
szeres ételek

Ital: víz

Zene: rock

Három kívánság: 

• „Ha szépségkirálynő 
lennék: világbéke, vi-
lágbéke, világbéke.

• Ha háború lenne: pénz, 
pénz, pénz.

• Tanárként: szófogadó 
gyerekek!
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 Hát igen, Skócia nagyon szép 
ország, és remélem, tudjátok, 
hogy mivel Nagy-Britanniához 
tartozik, ezért ott is angolul be-
szélnek. 
 Persze a skótok nem sze-
retik ám az angolokat! Azt 
mondják, a skót vicceket az 
angolok találták ki róluk, 
hogy hülyének mutassák be 
őket. Ha így van, ha nem, az 
igaz, hogy a skót vicceken jó-
kat lehet nevetni, de azért azt 
ne hidd, hogy tényleg ilyenek. 
Skóciában van a Lochness-tó, 
amelyről azt mondják, hogy 
egy vendéglős nézte a vizet, 
és egyszer csak meglátott 
egy szörnyet. Azóta mesék 

keringenek róla, egy tudós le 
is fotózta, de aztán bevallotta, 
hogy trükk volt az egész. Az 
ottani boltok mind lochnessi 
szörnyes ajándékokkal vannak 
tele, de Glasow-ban és a többi 
nagy városokban tök jó Shop-
ping Centerek vannak, aján-
lom a lányok fi gyelmébe. 
 Skóciában sok érdekes rom is 
van, például a Dun Beag Broch, 
ami egy Krisztus előtt 100 évvel 
épült háznak a romja.
Ha utazni akartok, ajánlom 
Skóciát, ahol birkákból, tehe-
nekből és látnivalókból nincs 
hiány. 
 Na jó, itt van néhány skót 
vicc is: 

S
k
ó

c
ia

Egy angol és egy skót vacsoráznak. A vacsora végén az angol 
letesz az asztalra egy fontot majd így szól:
- Osszák el!
A skót egy pennyt tesz le az asztalra majd így szól:
- Szorozzák meg!

McDonnell az Oxfordban taníttatja a fi át, aki már hóna-
pok óta nem ad jelet magáról. Mc Donnell panaszkodik az 
anyósának, mire az:
- Küldj egy levelet neki, írd rá, hogy pénzt küldtél, de a pénzt 
felejtsd ki a borítékból. Figyeld meg, rögtön írni fog!

A skót szállodában egy vendég panaszkodik:
- Kérem, a szobában a csapból csak 20 fokos víz folyik. Miért 
írják akkor a prospektusban, hogy hideg és meleg víz is van?
- Mert mosakodni hideg, inni viszont meleg...

Mommertz Fanny 5.a

 

Sokunkban felmerül a kérdés: mit csinál-
nak a problémás gyerekekkel? A választ 
csak nagyjából tudjuk: pszichológushoz 
küldik őket.

 És akkor felmerül egy másik kérdés: ki 
az a pszichológus? Ami alatt azt értjük, 
hogy milyen lehet neki, mit csinál a gye-
rekkel meg ilyesmi. Mivel sokakat érde-
kel, kikérdeztük Salánkiné Szilvás Anett 
nénit, az iskolapszichológusunkat.

- Miért választotta ezt a foglalkozást?

- Segíteni akartam az embereken, a gye-
rekeken. A pszichológus tud segíteni, de 
csodákra nem képes. Fordult már hozzám 
olyan ember is, aki azt várta, hogy oldjam 
meg a problémáját. Valójában az emberek-
ben saját magukban rejlő megoldási lehető-
ségek, erőforrások mozgósítása a lényeg. 

- Mit tanítanak egy pszichológusi iskolá-
ban?

- Az egyetemen először megtanuljuk az 
egészséges lelki működést és annak fej-
lődését,  utána a lelki betegségeket, azok 
tüneteit.

- Mi a dolga egy iskolapszichológusnak?

- A hozzá forduló pedagógusnak, szülő-
nek, gyereknek segít megérteni annak a 
nehéz helyzetnek az okát, amibe a segít-
ségkérő került, és a megoldás felé tereli 
őt, javaslatot tesz. Segít feldolgozni azo-
kat az eseményeket, amik egy gyerekkel 
történhetnek. Én a nevelési tanácsadó-
ban dolgozom, ott több lehetőség van 
arra, hogy játékosan is foglalkozzunk a 
gyerekekkel, így könnyebben felismerjük 
a problémáikat. Rajzolunk, bábozunk.

- Más a felnőttekkel foglalkozni, mint a 
gyerekekkel?

- Egy gyerekre könnyebb hatni, formál-
hatóbb a személyisége. A felnőttnek már 
kialakultak a szokásai, az életszemlélete, 
így nehezebb rámutatni a problémájára, 
tanácsot adni.

- Mi a különbség a pszichológus és a 
pszichiáter között?

- A pszichiáter inkább gyógyszert ír 
fel, kevesebbet beszélget és foglalko-
zik a „beteggel”. A pszichológus nem 
írhat fel gyógyszert, ő csak beszélget, 
megpróbál jobban belelátni a lelkivilá-
gába. Pszichiáterhez inkább a „betegek” 
mennek, míg a pszichológus olyan em-
bereket is fogad, akiknek nehézségük 
támadt az életben, vagy megrázta őket 
egy esemény. 

- Mi a véleménye arról, hogy néhá-
nyan cikinek tartják, ha valaki a pszi-
chológushoz fordul?

- Úgy gondolom, hogy az ilyen embe-
rek félnek a pszichológustól, azt hiszik, 
hogy ”gondolatolvasók”, és attól tar-
tanak, hogy minden titkukat ismerni 
fogják. Ezt fenyegetőnek érzik. Pedig 
aki a gondjaival pszichológushoz for-
dul, kiegyensúlyozottabb, magabizto-
sabb lesz.

Mommertz Fanny és Réz Gabriella 5.a

Az iskolapszichológus

A valóság helyett
 Sokakat ámulatba ejt a számítógép világa. A számítógépen 
bármit átélhetsz: focizhatsz a világ legjobb futballistáival, ver-
senyezhetsz a világ legjobb autóival, vagy csak egyszerűen gör-
deszkázhatsz. De mint minden jóból, ebből is megárt a sok. A 
túlzásba vitt számítógépezés ártalmas a szemnek, és a fanatikus 
gépező kimarad a valós élményekből. Ezzel együtt mégis jó egy-
egy órára kiugrani a szürke hétköznapokból. 

 A számítógép másféle játéklehetőséget is kínál. Nagy álmom 
volt egy LEGO robot, amit programozni is lehet. Ez is LEGO 
darabokból áll, de van benne egy különleges alkatrész, az intel-
ligens kocka. Ez a szerkezet „értelmezi” a megírt programot. 
Ehhez kapcsolódik három motor, és négy szenzor: fény-, hang-, 
ultra- és ütésszenzor. A fényszenzor a fény sötétségét érzékeli, 

hangszenzor a hang erősségét állapítja meg, az 
ultraszenzor a legközelebbi tárgy távolságát 
méri, az ütésszenzor észreveszi, ha akadály 
áll előtte. Egy jól megírt programmal a 

robot tud ha-
ladni, meg-
fordulni, han-

got adni, vonalat 
követni. Legutóbb egy 

gitárrá építettem át, ami az 
ultraszenzor segítségével kü-

lönböző magasságú hangokat 
ad ki, így dallamot lehet rajta 
játszani. Király lett!

 Számomra nagyon vonzó a 
számítógépek világa.

Szabó Zsombor 4/b
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- Hallottuk, hogy iskolánk nyert egy pá-
lyázaton. A Kis Herceg olvasóit szeret-
nénk erről bővebben tájékoztatni – fogal-
maztuk meg jövetelünk célját. 

- A Társadalmi Megújulás Operatív 
Program, röviden: TÁMOP pályázatán 
sikerült 11 millió forintot nyernünk. Szo-
ros volt a küzdelem, sok iskola pályázott. 
A pályázat fő célja az, hogy tanáraitok 
minél könnyebben felismerjék a tehetsé-
get a gyerekekben, órákon és szakkörök-
ben pedig a lehető legjobban fejlesszék 
őket. 

- Mivel érdemelte ki iskolánk ezt a ren-
geteg pénzt?

- Tudjátok, hogy tanulóink milyen sok-
féle versenyen remekelnek hosszú évek 
óta sportban, kultúrában és tudományok-
ban. Talán nem is hinnétek, de a 2008-
2009-es tanévben például 176 tanulónk 
jutott be országos versenyre, közülük 
54-en az első tíz helyezett közé kerültek. 
Megyei versenyeken 526 tanulónk vett 
részt, közülük 107 tanuló dobogós lett, 
vagyis az első három hely valamelyikén 
végzett. Városi versenyeken induló1305 
tanulónkból kereken 150-en szerezték 

 A legtöbb diák úgy végzi el az isko-
lát, hogy egyszer sem látja belülről az 
igazgatói irodát (kivéve azt az egy al-
kalmat, amikor elsősként végigvezetik 
ezen a nevezetes szobán is). Vannak, 
akik a súlyos felelősségre vonás helyszí-
neként ismerkednek meg vele.  

 Mi, újságíró szakkörösök viszont 
„küldetésünket teljesítettük”, mikor be-
léptünk Dr. Láncziné Kiss Mária igaz-
gatónő irodájába. 

Interjú az igazgatói irodában

meg az első három hely valamelyikét. A 
kompetenciamérések is jó eredményt mu-
tatnak, és sok tanulónk jut be erős gimná-
ziumokba. Ezek az eredmények indokol-
ták a támogatást. 

- A gyerekek hogyan fogják érzékelni a 
változást?

- Az eddig is választható szakkörök (a 
média, az újságíró, a sportkörök, az ének-
kar, a sakkszakkör, a természetjáró szak-
kör) mellett újak indulnak: informatika, 
technika, dalkör. Hagyományos program-
jainkat, például a Fiumei Tehetségnapot 
és a Nagy Könyv olvasóversenyt színvo-
nalasabban tudjuk megrendezni. 

- Hallottuk, hogy iskolánk tehetségpont 
minősítést kapott. Ez mit jelent?

- Elsősorban újabb feladatokat jelent 
az iskolavezetés és a tanári kar számára, 
ugyanakkor nagy megtiszteltetés is, hi-
szen a városban elsőként kapta meg isko-
lánk ezt a címet. Feladatunk a kapcsolatok 
erősítése a többi tehetségponttal (intéz-
ményekkel, szervezetekkel). Figyelemmel 
kell kísérnünk, és segítenünk kell térsé-
günkben a tehetséges gyerekeket abban, 
hogy minden információt megkapjanak 
fejlődésükhöz.  Tehetségnapi rendezvé-
nyeinket minél több tanuló és pedagógus 
számára kell felkínálnunk. Újabb pályáza-
tokkal támogatókat, segítőket kell felku-
tatnunk. 

- Köszönjük az információkat!
Alsabahi Ahmed, Nyeső Barbara, Orosz Barbara 7.a

- Mióta vannak itt ezek a festmények az aulában és a galérián? 
– kérdeztük sokszor egymástól még alsóban. Most Rab Betti 
nénitől megtudtuk mi is, és megtudhatja az Olvasó is a „nagy 
titkot”. 

- Körülbelül nyolc éve, a régi Vizuális Iskolában készítettük 
Terike nénivel és a gyerekekkel  „Képzeletbeli ablakok a világra” 
címmel. Gondolom, észrevettétek, hogy ablakkeretek határolják 
a képeket. 

- Mennyi ideig készült a díszítés?

- Egy egész tanévet vett igénybe, de még most sincs kész, mert 
feloszlott a Vizuális Iskola, ezért lógnak a kihagyott helyeken 
más festők képei. Most éppen a második emelet és a földszint 
díszítését készítjük.

- Mi volt ezeknek a helyén?

- Régi reprodukciók.

- Mit rakna a helyére Betti néni, ha le kellene cserélni?

- Ugyanezt, kicsit felújítva.

Képzeletbeli ablakok

Réz Gabriella 5.a
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Az idei Fiumei Nagy Könyv versenyről fo-
lyamatos híradást olvashattunk az iskolai 
honlapunkon és a bejáratnál elhelyezett 
értékelő táblán. A verseny döntőjén „meg-
fi gyelőként” néhány újságíró szakkörös 
is részt vett. Itt szerzett tapasztalatainkat 
szeretnénk megosztani olvasóinkkal.

 A 44-es terem volt a „bázis”, innen in-
dultak és ide érkeztek meg a versenyző 
csapatok. A rövid megnyitó után verses 
csatakiáltással mutatkozott be a nyolc csa-
pat. Természetesen minden versnek az volt 
a csattanója, hogy győzni szeretnének. 

 A játék hat állomásból állt, mivel ennyi 
könyvet kellett elolvasni a tanév során a 
versenyzőknek. A második emeleti tan-
termek ajtaján egy-egy regény címlapja 
jelezte, hogy ott melyik könyv feladatait 
kell megoldani. A termekben az activity-
ből ismerős feladatok vártak a gyerekekre: 
mutogatás, rajzolás, körülírás, „ki mondta?” 
és lódítás. Homokórával mérte az állo-
másvezető tanító néni a rendelkezésre álló 
időt, és nagy izgalommal dolgoztak a ver-
senyzők. 

A könyv játékos ünnepén

Nekem különösen fontos ez a verseny, 
hiszen az anyukám szervezi. Az ő hob-
bija az olvasás, ezt én is örököltem tőle. 
Próbáltam faggatni, hogy mik a megol-
dások, de semmire sem jutottam. 

A verseny rendkívül hangulatos volt, iga-
zi kikapcsolódás! Nagyon örülök neki, 
hogy a csapatom harmadjára is megvéd-
te a győzelmét. 

A könyvek közül nekem a „Bradley az 
osztály réme” tetszett a legjobban. A töb-
bi könyv is izgalmas volt.

Egyszóval minden tökéletesen sikerült!                              
Szabó Zsombor 4/b.

Győzelem harmadszor is!

 Aki végigjárta a pályát, azt a „bázison” 
fi nom pogácsa és forró tea várta. Amíg a 
zsűri meghozta a döntést, mi a csapatokat 
kérdeztük a felkészülésükről. A Szent-
györgyi Albert Általános Iskolából érke-
zett másodikos kisdiákoktól megtudtuk, 
hogy délutánonként rendszeresen olvasták 
az osztályban a könyveket, és a tanítók se-
gítettek az angol nevek kiejtésében. Kilenc 
csapat közül saját iskolai versenyükön ők, a 
másodikosok győztek!

 A zsűri döntését Szabó Anikó néni, a 
verseny fő szervezője ismertette. Elmond-
ta, hogy az olvasóverseny lényege nem ez 
a játék, amelyben már a szerencse is nagy 
szerepet kap, hanem az a munka, amelyet 
egész évben végeztek a csapatok. Nincs 
vesztes, csak győztesek vannak: hiszen 
mindenki gazdagodott, amikor megsze-
rette az olvasást.

 Azért persze a kisdiákok majd kibújtak 
örömükben a bőrükből, mikor kiderült, 
hogy dobogós helyezést értek el. Az idei 
győztesek:

 I. Betűvarázslók (a 4. b-sek, Kocsis An-
dorné tanító néni a felkészítőjük)

 II. Könyvország kalandorai (a 4.a-sok,  
Dr. Némethné  Tarczali Nóra néni a fel-
készítőjük) 

 III. Könyvkirályok (a 4.c-sek,  Rusvai-
né Szalóki Éva tanító néni készítette fel 
őket.)

Végül a versenyzők szavazataiból kiderült, 
hogy a Bradley, az osztály réme című re-
gényt olvasták a legszívesebben.

Izgalmas, szép délután volt. Érdemes lesz 
jövőre is benevezniük az osztályoknak a 
versenybe!

I. BetûvarázslókI. Betûvarázslók

II. Könyvország II. Könyvország 
kalandoraikalandorai

III. KönyvkirályokIII. Könyvkirályok

Kormos Kevin 6.c

Kormos Kevin és Kelemen Kinga 6.c
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Bárány Krisztián:

Medvekaland

A hónap verse

Az almalevet kaputelefonon

Megrendeltem, 

De helyette medvecukrot

Hoztak nekem.

Az aranykapu alatt,

Ami a hársfa mellett állt,

Jegesmedve tartotta a cukorkát.

Medvetalpat adtam a cukorért 

Cserébe,

De a medve diófa alá ült

Egy időre.

Márciusban szinte minden osztály megnézte a Vasarely-kiállítást, amelyhez Rab 
Betti tanár néni feladatlapokat készített. Nemcsak azt segítették a feladatok, hogy 
tudjuk, mit kell nézni és látni a képeken, hanem egyéni alkotásokat is kívántak 
tőlünk.

Vasarely-kiállítás 

 A biciklizés az egyik legjobb sport. 
Mindenünket megmozgatja, mégsem 
fáradunk el. Remek közlekedési eszköz, 
nem szennyezi a környezetet. Persze, 
fennáll a veszélye annak, hogy elesünk, 
de ez a sporttal jár!

(Csider Márk)

 Vannak veszélyei is! Amikor tavaly 
nyaralni voltunk Sopronban, éppen a sár-
vári strandra igyekeztünk kocsival, amikor 
egy vicces, de fájdalmas eset történt. Egy 
középkorú férfi  a boltból igyekezett haza 
kosárral a biciklijén. A kosár lyukas volt, a 
nagykifl i kicsúszott belőle, beakadt a kül-
lők közé, és a koma fejreállt. Apa éppen 
csak hogy meg tudott állni az autóval! 

(Dékány Gréta)

 Hogy megelőzd a balesetet, a kijelölt 
bicikliúton menj, vagy ha ilyen nincs, 
vigyázz a járdán a gyalogosokra és per-
sze magadra! Csengővel fi gyelmeztesd a 
többi embert a biciklis jelenlétedre! Sok 
olyat láttam már, aki fék és lámpa nélkül 
közlekedett. Ez nagyon veszélyes! 

(Godó Imola)

 A bringázás az egyik legkalandosabb 
sport. Egyszer ellátogattunk a félcsőhöz 
és más ugratókhoz. Nagyon tetszett, 
ahogy ide-oda ugrálnak, trükköznek a 
bringájukkal a profi k. Én hülye azt gon-
doltam, hogy már én is az vagyok. Mire 
földet értem – már ha lehet így nevezni 
– akkorát taknyáltam, hogy csak a kór-
házban tértem észhez. Védőfelszerelés 
nélkül ti se próbálkozzatok! 

(Ladányi Nelli)

 Apával mindig versenyeztünk az 
utcánkban, mert ott nincs forgalom. 
Kezdtem begyorsulni, és büszkén hátra-
fordultam. Persze, így nem láttam, hogy 
lesodródtam az út szélére. Apa rámki-
áltott: Vigyázz! De akkor már a földön 
voltam. 

(Vidra Eszter)

 Szeretek bicajozni, és az iskolába is 
azzal járok. Az ősszel nekem volt olyan 
szerencsém, hogy innen, az iskola elől 
ellopták a bringámat. Voltunk a rendőr-
ségen, keresték, de hiába. Rá két hónap-
ra biosztanulás közben csörög a telefon. 
Anya volt az. El se akartam hinni, amit 
mondott: meglátta az utcán a biciklimet, 
elkapta az illetőt, aki rajta ült, kihívta a 
rendőrséget, és visszakaptam a gépemet! 

(Varga Patrik)

 Tavaly ősszel Lalával pizzázni voltunk, 
utána haza akart kísérni. Bicajjal vol-
tunk. Az egyik zebránál én még 
átértem a zöldön, de Lala 
már nem. Neki a türel-
metlensége okozta a 
bajt! Az autók között 
akart átszlalomozni, 
mikor hirtelen a 
biciklizésből bun-
gee jumping lett. 
Lala felkenődött 
a motorházte-
tőre, a biciklije 
pedig totálkáros 
lett.  A baleset 

óta mindig hord magával biciklissisakot. 
Az már más téma, hogy sose veszi föl. 

(Rónyai Gergő)

 Nagyon szerettem a szabadban szágul-
dani vagy az utcán a sikító mamik között. 
Sajnos ez az élmény most szünetel, mivel 
ellopták a bringám. Nem lakatoltam le, és 
mire észbe kaptam, már nyoma sem volt. 
A tanulságot -  remélem – ebből min-
denki levonta, és leköti a biciklijét, akkor 
is, ha csak öt percre hagyja ott. Van ahol 
ez sem elég! Vannak olyan helyek Szol-
nokon, hogy ha nincs odahegesztve a váz 
valamihez, már viszik is. A legszörnyűbb 
utcákban olyan profi k dolgoznak, akik 
már menet közben kilopják alólad úgy, 
hogy észre sem veszed. Egy szó, mint 
száz: vigyázzon mindenki a bicajára!

(Driesz Lajos) 

Kivan a két kereked?

Szerkesztette: 

Nyeső Barbara és 
Munkácsi Dorina 7.a
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