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Milbacher Kata:

Jánosi Noémi:

VAKÁCIÓ!

VAKÁCIÓMESE

Megvan már a felkiáltó,
az i, az á, a c, az ó,
ott a k és itt egy a,
csak a v hiányzik
és kijön
tanár és diák
álma és vágya
av
a VAKÁCIÓ!

Jánosi Noémi egy kedves lány, akinek az
anyukája tanító néni. Noémi nagyon szeret
olvasni.
Egyszer egy olyan könyvet olvasott, ami
már nagyon régi. Kinyitotta a könyvet és
azon lepődött meg, hogy semmi se volt a
lapokra írva.
- Hát ez hogy lehet? – kérdezte Noémi.
Nagy-nagy meglepetésére a lapokon rajzokat kezdett látni, és arra jött rá, hogy azok
kerülnek a lapokra, amiket ő gondol.
- Hű, de jó! . kiáltotta Noémi.
És akkor lapozni kezdte a könyvet és látta
a gondolatait. Például: fagyit, iskola végét,
sőt, még azt is látta, hogy a táblára föl van
írva a „vakáció” szó, jégkrémet látott és medencét és még annyit, hogy most fel sem
tudom sorolni.
Nagyon tetszett neki ez a könyv. Azért is
tetszett neki ez a könyv, mert igazán kön-nyen lehetett olvasni. Tulajdonképpen nem
is kellett olvasni, mégis elolvasta az ember.

De még nincs v,
csak holnap lesz…
De attól még
ujjé, ujjé!
Itt a nyár,
a strand és a víz,
szünet lesz,
csak ki kell bírni.
Hu – hu – hurrá!

TANÁRI

K A R - interjú

A Srácváros szerkesztői - Sasvári Rebeka és Győrfi Dóra – új sorozatot indítanak,
minden lapszámban iskolánk valamelyik pedagógusával készült beszélgetésüket t eszik közzé. Első alkalommal Ács Szilvia tanítóval beszélgettek.

Miért ezt a foglalkozást választotta, miért lett tanár, tanító?
Mindig is szerettem gyerekekkel foglalkozni, ez egy külön világ, őszinte, tiszta. Szerintem pedagógusnak
lenni egy nagyon felelősségteljes, nemes feladat. Sok mindenben mi mutatjuk meg a helyes irány t a tanuló knak, személyiséget formálunk, példát mutatunk.
Hát kell ennél szebb feladat? 
Voltak-e olyan tanárai, akik nagyon erősen hatottak Önre, akik példaképei voltak?
Igen, kiemelném közülük Kertész Attila tanár urat, aki az énektanárom és a kórusvezetőm volt a Kodály
gimiben. Egy életre meghatározó az a szellemi érték, amit tőle kaptunk, mind emberileg mind szakmailag.
Életbölcsességei a mai napig sokszor csengenek a fülemben, amikor az élet egy-egy nehézség vagy válaszút elé
állít. Amikor arra gondolok, hogy hol tartok ma zeneileg, komolyan hiszem, hogy az ő iránymutatása nagyban
hozzásegített ehhez.
Éneket tanít, énekel. Úgy tudjuk, hogy egy együttes énekese. Beszéljen erről!
Igen, nagyon boldog vagyok, hogy amellett, hogy művelem a zenét, taníthatom is. Külön öröm számomra,
hogy azt tapasztalom, a gyerekek fogékonyak a muzsikára és talán hozzájárulhatok zenei ízlésük kialakulás ához, formálásához. Segíthetek abban, hogy tudjanak különbséget tenni „értékes” és „kevésbé értékes” zenék
között. Törekszem arra, hogy az órák jó hangulatban teljenek és a zene minél szélesebb tárházát megismerte thessem velük. Persze ehhez szükség van nyitottságra mindkét fél részéről…
A pécsi Dutar zenekar énekese vagyok. Az együttes zenei stílusa elég nehezen definiálható, talán a világzene
kategóriába sorolhatnám, mert oda sok minden belefér. 
Dalaink túlnyomó részét vers- és népdalfeldolgozások teszik ki, de nem a népzene hangján megszólalva. Sokféle stílusjegy keveredik nálunk, helyenként a jazz is felfedezhető. A zenélés, éneklés igen fontos része az életemnek, e nélkül nehezen tudom elképzelni.
Jelenleg egy másik formáció is alakulóban van, egy egészen más stílusban, izgalmas hangzással, dalokkal, de ez
egyelőre még titok…

Milyen zenét szeret hallgatni? Ki vagy kik a kedvenc előadói?
Nagyon sokféle zenét kedvelek, szinte semmitől nem zárkózom el, de nyilván vannak jó és rossz zenék.
Igyekszem azokat kiválogatni magamnak, amelyeknél azt érzem, hogy pozitív an hatnak rám, ami m egérint
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mind hangzásvilágában, mind szövegében. Ha stílusokat nézünk, közel áll hozzám a blues, a jazz, a rockzene és
természetesen a népzene is. Az előadók felsorolásával hosszan el tudnék időzni…
Meséljen a gyerekkoráról, az iskolás koráról! Van-e testvére? Szeretett-e iskolába járni? Melyik tantárgy
volt a kedvence?
Nincs testvérem, egyke vagyok.
Szerettem suliba járni, ezt nyilván az ott szerzett pozitív élmények határozták meg. Kedvenc tantárgy am az
ének volt (). Már általános iskolában is ének-zene tagozatra jártam, majd ezt a vonalat folytattam a gim iben
is. Kórusainkkal bejártuk egész Európát. A középiskolában szerettem meg nagyon a történelmet, később a fősulin is ezt a műveltségterületet választottam.
Mivel szerette tölteni szabadidejét gyermekkorában? Szeret-e ma játszani?
Az én gyermekkoromban még nem volt számítógép…. Ha lehetett minél több időt töltöttünk a szabadban. A
nyarak főleg sportolással teltek – bicikli, úszás, kirándulás. Ezeket a mai napig nagyon kedvelem… A játék ma
is része az életemnek, hiszen a suliban gyerekek vesznek körül…
Szeret-e olvasni? Mi a kedvenc könyve, könyvei? Miért?
Szeretek. Néha jó egy picit kizárni a külvilágot és elmélyedni. A pszichológiai témájú könyveket nagyon kedvelem. Az aktuális kedvenc Dr. Csernus Imre: A Nő c. könyve. De sokszor kézbe veszem Márai Füveskönyvét is,
melyben olyan bölcsességek olvashatók melyek napokig foglalkoztatnak…
Szereti-e az állatokat? Van-e valamilyen háziállata?
Igen, nagy állatbarátok vagyunk a kisfiammal. Ha tehetjük, sokat megyünk „állatközelbe”, de mivel jelenleg
panelházban lakunk, otthon nem tartunk állatot.
Mit csinál nyáron? Szokott-e nyaralni? Szeret-e utazni? Melyik a kedvenc országa, vidéke? Utazott már
repülőgépen?
A nyár a kedvenc évszakom, szeretem a meleget, a vízpartot. Szeretek nyaralni, ilyenkor is leginkább v ízközeli helyet választok. Az utazás az egyik legtartalmasabb kikapcsolódás számomra. Nagyon tetszett DélOlaszország, oda szívesen visszamennék. Repülőn még nem utaztam.
Szeret-e kirándulni? Mi a kedvenc helye Pécsen, Pécs környékén?
Szeretek kirándulni és azt hiszem elég szerencsések is vagyunk, hogy ilyen természeti adottságokkal megá ldott városban élünk. A Mecsek számos pontjára érdemes újra és újra ellátogatni. Szeretem például a Tettyét és
környékét, de a belváros több emblematikus pontja is kedves számomra.
Mi a kedvenc színe?
Fehér, fekete, lila – hangulatfüggő...
Mi a kedvenc étele?
Roston sült csirkemell salátával, grillezett ételek.
Mi a kedvenc itala? Hallottuk, hogy szereti a kávét. Milyen kávét iszik?
Rostos üdítők. Latte macchiato.
Melyik a kedvenc virága?
Rózsa.
Melyik a kedvenc hangszere?
Gitár.
Melyik a kedvenc száma?
Három.
Szereti-e a csokit? Ha igen milyent?
Nagyon szeretem. Milka csoki – habos kakaókrém.
Szeretnénk, ha választana valakit a tantestületből, akivel a következő interjút készítenénk!
Legyen Bognár Zsolt.
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RÖVID MOBILTELEFON–TÖRTÉNET…
Az első mobiltelefonok még egészen máshogyan néztek ki, mint
a mai telefoncsodák. Hatalmas, táskához hasonlító szerkezet volt. Az
első készülékeken nagy, kihúzható antenna volt, így akár pincéből is
lehetett telefonálni.
Az első hívást 1973. április 3-án Martin Cooper kezdeményezte,
aki Joel S. Engelt hívta. Ez egy Motorola telefon volt, óriási nagy sú l-lyal.
A mi szüleinknek is biztosan volt ilyen nagy, nehéz és régi telefonjuk.
Ma már szinte mindenkinek van mobilja. Talán el sem tudnánk
képzelni, hogy milyen lehet az élet e szerkezet nélkül.
Fekete Fruzsina
Német Kamilla
4.a

OSZTÁLYKIRÁNDUL ÁS
Mi, a 3.a osztály, május 24-én, pénteken osztálykirándulásra mentünk Mohácsra Marika nénivel és
Szilvi nénivel.
Reggel korán keltünk, az uránvárosi buszpályaudvarról indultunk busszal. A buszon vidám volt a
hangulat egészen Mohácsig. Egy óra volt az odaút. Amikor odaértünk, első programunk volt, hogy egy bácsi
mesélt nekünk a busóálarc-készítésről és a busókról. Az volt a legérdekesebb információ, amit itt m egtu dtunk, hogy az álarcokat régen állatok vérével festették be.
Ezután lementünk a Duna partjára és gyönyörködtünk a látványban. No, az gyönyörű volt. Közben
pedig megetettük a vadkacsákat is.
Azután megláttuk a mohácsi kompot, ami autókat is szállított a túlsó partra, partról-partra. Ezután
kerestünk egy fagyizót és megkóstoltuk a finom mohácsi fagylaltot. Különösen finom volt a csoki, citrom ,
sztracsatella és a karamell.
Visszatértünk a partra, mert indult a hajónk. Volt köztünk, aki először hajózott. Nagyon hideg volt a
Dunán. Az idegenvezető bácsi egész úton mesélt nekünk a Dunáról, Mohácsról, a város történetéről, és
beszélt a busókról is. Egy órát hajóztunk. Körbejártuk a Duna mohácsi szakaszát. Gyönyörű volt minden, A
Duna, csillogott a víz, sütött a nap. Egyébként a hajó neve Titanic 3 volt, de szerencsére persze nem süllyedt
el, nagyon biztonságos hajó volt.
Amikor kiszálltunk, megnéztünk egy vízimalmot a Csele-patakon. Ez az a patak, amelyikbe belefu lladt a szerencsétlenül járt magyar király, II. Lajos a mohácsi csata után. A vízimalmot a mi kedvünkért el is
indították, úgyhogy szerencsénk volt látni, hogy hogyan működik.
A malom közelében egy játszótéren pihentünk és játszottunk kicsit. A ki pihenő után pdig v isszai ndultunk Pécsre. A hazafelé út is izgalmas volt, sokat nevettünk és megint vidám volt a hangulat. Délután
értünk haza.
Egész nap nagyon jól éreztük magunkat, máskor is szívesen mennék Mohácsra!
Niedling Zsófia, Oszvald Lina, Guhr Fanni, Kovács Rebeka – 3.a
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ESZPERE NTE- jellegzetesen magyar nyelvi játék, amelyben értelmes mondatokat kell képezni, ám magánhangzóként
kizárólag az e betű, azaz a nyílt e és a zárt ë hangok használhatóak. (Ezt a nyelvi bravúrt sok más nyelven nehéz
előállítani, bár léteznek rá példák többek közt olaszul. Az eszperente meghatározások egyik legbővebb gyűjteménye Grätzer József Sicc – Szórakoztató időtöltések, cseles csalafintaságok című könyvében olvasható. Az
eszperente nevet Karinthy Frigyes alkotta az eszperantó alapján. A szavak hasonlósága miatt mind a mai napig
sokan összetévesztik vele. (Wikipédia)
Az alábbiakban a Könyvbarát szakkör tagjainak közös fogalmazását olvashatják eszperente nyelven…
Egyszer lett, egyszer nem egy eszeveszett helyen, mely helyen gyerekeket nevelnek, ezer gyerek kelepelt. Egy reggel egy e helyen egy esztendeje nevelkedett gyerek elveszett. Neve Szekeres Levente. Kereste
negyven kedves emberke, de nem lelte.
- Merre lehet Levente?
- Keletre? Nem! – mekegte egy kecske.
- Kertemben? Nem! – kelepelte egy fecske.
- Keresztben lenyeltem? Nem! Brekegte egy eleven egerecske.
Semerre sem lelte egyetlen ember sem.
Kereste szerelme Emese, keservesen kereste, mert szerette. De nem lelte Emese sem.
Erre e hely fejedelme bejelentette egy helyre, keresse fejvesztve ezer meg ezer fegyveres ember. Egy este emberek keretes szerkezete, melyben emberek szerepelnek, bejelentette: Levente elveszett.
Eszter, mely ember nevelte e Levente gyereket, cseppeket eregetett szeretetteljesen. Egyre-egyre cseppeket eregetett, erre egyszer csengett egy szerkezet. Eszter felvette, belerecsegett:
- Emese, te leszel ez?
- Eszter! – fecsegte Emese – Levente elveszett. Jelek kellenek, melyek elvezetnek e gyerekhez.
- Emese kellene negyven gyermekecske, e gyereket megkeresse.
- Eszter! E gyerek megkeresve lesz.
Merre mehetett Levente?
Levente Egerben telepedett le. Elment, mert nem szerette ez eszperente nyelvet. Ezen nyelven nem fecsegne. Este evett egy keveset: perecet, kenyeret, tejet, epret, meggyet, egrest, levest, retket, petrezselymet.
Ezeket megette. Fekhelyre lefektette Levente-fejet. Elszenderedett.
Reggel, hepp, felkelt!
Egyszerre egy kedves emberke termett mellette.
Emese meglelte, mert szerette. Elment, megkereste, s meglelte. Eszperente nyelven szerkesztett helyeken kereste. Elment Kerecsendre, Szerencsre, Hevesre, Terecsenybe, Berkesdre, s Egerbe, mely helyen meglelte.
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SZÍ NHÁZ
Május végén, június elején családi színházi fesztivál zajlott a Pécsi Nemzeti Színházban. Iskolánkból több csoport is részt vett az előadásokon – nézőként, de sokan voltak családjukkal is egy -egy
előadáson. Alább két élménybeszámolót olvashatunk az eseményekről.
PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ – RUMINI
Ebben az évben olvastuk Berg Judit Rumini című könyvsorozatának első darabját és év v égén, amikor láttuk, hogy a Családi Színházi Fesztiválon játsszák a darabot, akkor a szakkör tagjai
elhatározták, hogy elmegyünk és megnézzük.
Rumini, mint színházi előadás.
Az előadás két felvonás volt. Mi a karzaton ültünk.
Ott volt Berg Judit, a Rumini című könyv irónője is.
Úgy kezdődött, hogy a színpad úgy volt berendezve, mintha tényleg a Szélirálynő nevű hajón
lennénk. Nagyon tetszett Negro, Rumini és Balikó.
Az is tetszett, hogy Negro néha csettintett és elmondta, hogy éppen mi is történt. Volt egy
papagáj felkötve a falra, ő aztán nagyon jó volt.
Ahogy már mondtam, az osztállyal elolvastuk az első részt, de ez nem az volt, hanem a harmadik.
Most beszéljünk az előadásról:
Első felvonás: Azzal kezdődött, hogy Negro bemutatott mindenkit. Aztán k ezdődhetett a történet. A hajónak egy rakományt kellett elvinnie Pelevárba. Útközben a kapitány Ruminit elüldözi a
hajóról, de ő visszalopózik egy ládában. Először Balikó vette észre, hogy Rumini újra a hajón van,
aztán a többiek is.
Rumini talált a vízben egy hajótöröttet és felvette a Szélkirálynőre.
Második felvonás: A hajótörött egy lány volt és úgy hívták, hogy Csincsil. Amikor egy éjjel
csak Rumini és Csincsil nem ment aludni, Rumini elfordította a kormányt Csincsil lakóhelye felé, a
Ferrit-sziget felé, mert Csincsil azt akarta, hogy a rakomány elszállítása előtt vigyék őt haza.
Amikor a Szélkirálynő elért a Ferrit-szigetre, akkor kezdődött az igazi izgalom.
Mojra, egy gonosz varázslónő, mindenkit lepkévé akart változtatni (Negro utálta a lepkéket).
Akit sikerült Mojrának elvarázsolni, az ezt hajtogatta:
Mojra hatalmas! Mojra szép!
A Szélkirálynő matrózait is elvarázsolta, csak Rumini maradt egyedül. A végefelé Rumini és
Csincsil rájött, hol az ellenszer. Magasan lógott felkötve a színpad tet ején. Rumini lepkévé változtatta magát, lehozta az ellenszert és mindenkit visszaváltoztatott.
Így lett vége a kalandnak.
Szántó Lili 3.b

6

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ – PINOKKIÓ
Ez az előadás az ismert mese – másként mesélve.
Nincs benne tündér, csak beszélő fa… és okostelefon… és nem a játékországról, hanem a
színházról szól… de csak… vagyis már csak Budapesten (mert voltak Pécsen is – én itt láttam) lehet megtalálni.
A rendezője Ascher Tamás, akiről azt hallottam, hogy ha a színészek hibáztak egy előadásban, akkor ő a nézőtéren nagyot dobbantott a lábával az előadás közben, hogy a színészek megjegyezzék, hogy hol hibáztak…
Egyébként előadás után láttam Pinokkiót, aki egyébként Keresztes Tamás, kávézgatni je lmezben a színház kávézójában…

Eddig a benyomásaimról.
Most az előadásról:
Pinok Karcsi (Dzsepetto) egy fafaragó, aki megfaragta Pinokkiót… sok dolog történik velük,
amikor egyszer csak beíratja a fabábot iskolába…
Persze, ahogy kitalálhatjátok, a fiú nem ment iskolába, hanem színházba ment helyette…
Persze ő nem tudta, hogy milyen ez a színház és hogy ott csak szórakozásból játsszák el a dolgokat,
csapják be egymást a szereplők. A bábszínház igazgatója, amikor megismeri Pinokkiót fel akarja
venni bábnak és ad neki öt aranyat…ez már ismerős a hagyományos meséből, ugye?
Utána történik, hogy Pinokkió rablókkal találkozik (Dr. Kand Aloyz és Rókay Móric)
és…minek szaporítsam a szót…erről szólt az egész előadás…ÖT ARANY…
Egyébként nekem nagyon szuperül tetszett és nagyon ajánlom mindenkinek, kicsiknek és
nagyoknak. Vannak olyan vicces dolgok benne, amit csak nagyok, vagy csak kicsik értenek…
Akarom még mondani…ööö…izé…a díszlet forgószínpad volt úgy… Na mindegy… elmagy arázom: a színpad alja forgott, ezért a díszlet egyik felét láttuk, a másikat nem láttuk – ezt mindig
berendezték a következő jelenetre. Úgyhogy nem lett volna szükség két felvonásra, mert mindig át
lehetett volna építeni, de persze mégis két felvonás volt, mert az úgy szokott lenni…
Aki teheti, nézze meg feltétlenül…mert NAGYON JÓÓÓÓ!
Milbacher Kata 3.b
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ANYÁK NAPJÁN - idén több osztály is a diákok fogalmazásaival köszöntötte az édesanyákat.
Az alábbiakban a harmadikosok írásaiból közlünk néhányat:
Mikor én még nem voltam s a pocakodat rugdostam, arra gondoltam, mennyi mindent csinálunk majd
együtt. Én úgy szeretlek Téged, hogy kifejezni nem lehet, bár próbálom mondani, hogy „szeretlek anya”. De ez
még semmi, mert azt próbálom kifejezni, hogy Te vagy a leglenyűgözőbb anyuka a világon.
Amit irántad érzek, az minden anyuka álma lenne. Te vagy nekem a legfontosabb em ber és b ele se m erek
gondolni, hogy mi lenne akkor ha nem találkoznánk három napig. Ugye milyen rossz lenne? Bele se lehet go ndolni. Mivel pedig bele se lehet gondolni, ne is gondoljuk bele. Ezért azt mondom Neked, hagyjuk is ezt, inkább
arra kellene gondolni, mennyire szeretjük egymást!
Anya, mi olyanok vagyunk, mint a nap és a felhő. Az a legjobb, ha együtt vagyunk, Te mellettem és én m e lletted. Össze nem veszünk, hogy kis süssön és ki esőzzön.
Olyan kedves vagy Te hozzám, olyan sokat teszel értem, és én ezt hogy köszönjem meg. Minden egy es m ásodpercben kéne köszöngetni, de ugye az se baj, ha naponként mondom. „szeretlek anya”! Úgyhogy most mondom!
Drága anyukám, Téged soha az életben nem felejtelek el. Amikor az agyam megjegyezte azt a szót, hogy
„anya”, azt többé se az agyam, se a szívem el nem felejti. Mert én azt mondtam a szívemnek meg az agyamnak:
szívem, agyam többé ne feledd ezt a szót: anya!
Amikor megszülettem, láttam egy gyönyörű szép nőt, aki ott feküdt egy fehér nagy ágyon. És engem egy
fehér köpenyes bácsi odaadott annak a gyönyörű szép nőnek. Akkor jöttem rá, hogy ő az anyukám.
Az anyukám addig-addig segített nekem mindenben, amíg meg nem tanultam azt a nagyon fontos dolgot. És
én most már tudom, hogy anya szeret és én is szeretem őt.
Anya, nekem Te vagy a legdrágább csillag az égen. Te vagy nekem a mindenem. Felnézek rád, m ert tudom,
hogy Te mindig, mindenhol és bármikor segítesz, ha valamit nem tudok. Én tudom, hogy mindig oly an sokat
dolgozol és mindent megteszel értünk, aztán olyan dolgokat is, amit lehet, hogy nem is érdemlünk meg. Olya nkor nemcsak azért szeretlek, mert megtetted azt a dolgot, hanem mert érzem, hogy miért tetted.
Anyának van egy különleges képessége és én azt szeretem benne a legjobban. Annak a különleges képessé gnek a neve: SZERETET! Én ezt szeretem benne a legjobban.
Ő az egész univerzumban a legeslegjobb anya!
Anyukám egy gyönyörű tulipán. Én nagyon szeretem őt. Mert mindig segít nekem mindenben.
És azért is szeretem anyát, mert nagyon szép. Ő a világ legszebb és legjobb anyukája. És ő még a leckémet is
segít megírni. Ó drága anyukám, én téged mindennél jobban szeretlek. Még a legszebb virágaimnál is. Még a
mama legszebb virágánál is.
Anya nagyon bűbájos is. Ő nekem a legszebb szívem. Azt a parfümöt, amivel ő szokott fújni én m egtartom,
miután elfogyott. S örök emlék lesz az nekem. Az a kis parfüm…az…az.
Az én anyukám a legszebb…legszebb…legszebb.
Az én anyukám a legjobb…legjobb…legjobb.
Az én anyukám a legbűbájosabb…legbűbájosabb…legbűbájosabb.
Mindez az én anyukám…anyukám…amyukám.
Anya nekem egy szép rózsaszál és a hangja olyan, mint amikor a lépesméz lecsorog a fán. Legszív esebben
minden nap bonbont hoznék neked, de tudom, hogy az nem lenne hozzád méltó, mert Te sokkal több vagy,
mint egy rendes anya.
Te mondod mindig nekem, hogy szeretsz, mindig minden egyes nap. Mindig, minden nap próbálsz nekem
jót tenni, de én ezt néha elrontom és ezt sajnálom, de én nem szeretnék ártani neked.
Rólad mindig a szeretet jut eszembe, mert te mindig szeretetet sugárzol. Én is annyira szeretlek, hogy még
szavakba sem tudom önteni és még le se tudnám írni, mert elmenne egy év, de komolyan! Azt sem tudom , m ilyen szavak lehetnének azok, amelyek fölérnének hozzád, azért mondom, mert csak az igazat mondom.
Azt még nem mondtam el, milyen szerencsés vagyok, az is elmondom, miért: pont azért, m ert ily en any ukám van.
Amikor egyszer eljátszottam a gondolattal, hogy Te milyen voltál kiskorodban, arra gondoltam, hogy Te egy
nagyon megnyerő természetű gyerek lehettél, mert most is olyan vagy. Semmilyen anya sem érne fel hozzád,
mert Te egy csoda vagy. Ezt érzem, amikor melletted sétálok az úton és élvezem azt a pár percet!
Soha nem felejtem el, amikor tanítottál görizni vagy korcsolyázni, kitartottál mellettem és megérte, mert én
is így fogom tanítani korcsolyázni és görizni és biciklizni majd az én kisgyerekemet!
Ha nekem lesz egy gyerekem, úgy fogom nevelni, ahogy Te engem. Benned azt látom, hogy szeretsz és ezt a
szeretetet átadod nekem és én ettől jobban érzem magam. Sokkal jobban. Ezt nem tudom, hogy csinálod, és ha
ezt megtanítanád nekem, én nagyon boldog lennék.
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Anya, én annyira szeretlek, azt leírni nem lehet, de elmondani sem. Kisbaba koromban még nem tudtam, de
most már tudom, hogy jó családba születtem. Ez a család szerető, boldog, jó kedvű.
Miközben írom ezt a szöveget, el tudnám magamat sírni, de ha én elsírnám magam, akkor aztán anya? Anya
mennyire is sírna? Nagyon meghatódna. Ha látná mennyit írtam neki (egyedül), még el se kezdené olvasni,
már meghatódna.
Tudom, mennyire örültél, amikor megtudtad, kislány lettem. De ha kisfiú lettem volna, akkor is enny i f ogalmazást írtam volna. De így, hogy kislány lettem, még szebb, nem? Szerintem igen.
És azért is nagyon szeretlek, mert szültél nekem egy hugicát, akivel lehet játszani.
Anya nekem egy szép tulipán, egy olyan tulipán, ami mindig ragyog, mert olyan szép. Nagyon szeretem őt!
Boldog vagyok, hogy neki születtem és remélem, hogy örülni fog az írásomnak. Örülök, hogy v an egy nap,
ami csak az anyákról szól, mert szeretem őt megajándékozni és örülök, hogy saját fogalm azást írhatok neki
ezen a szép napon.
Azóta hogy megszülettem, egy gondolat jár a fejemben: anya, anya…
Már amikor eszembe jut, már akkor is melegséget érzek. Persze néha-néha a rendetlenségemért rám szól és
én sírok, de akkor még jobban szeretem.
Mit is csinál értem anya? Dolgozik, főz, mos, vásárol, satöbbi…holnap estig itt ülhetnék, hogy felsoroljam.
Na, az a lényeg, hogy ezt mind értem csinálja.
Anyát szeretem, anya szeret – lehet, hogy rokonok vagyunk…
Anya egy bolygó, egy védő-ápoló bolygó, amin van egy ország, szeretetország és ez a legnagyobb ország, de a
törődésvárost is imádom, na meg ott van az ételvárost. Ebből a bolygóból egy ember lett: anya! És ő a legjobb a
világon.
Régen és most is úgy képzelem, hogy anya és én ugyanolyanok leszünk. Ha majd nagy leszek, oly an leszek,
mint ő. Szép leszek, okos leszek, finomat főzök.
De az a lényeg, ha gyerekem lesz, én ugyanúgy nevelem, olyan jól, mint anya minket…
Anya nekem olyan, mint a nap, fényt ad az életembe. Ahogy most visszagondolok, néhány kiabálás is eszembe jut, de nem rossz, hanem jó emlék.
Anya a legjobb. És nem szeretnék elválni tőle sohasem.
Mit mondjak, így bírtam elmondani!
Az a lényeg, hogy szeretem. Mondom anya!
Anyának megsúgom, szeretni szeretem, imádni imádom. Hogy mennyire, azt elmondani nem tudom, de
azért megpróbálom.
Ha majd híres állattudós leszek, akkor majd elmondom mindenkinek, hogy ezt a sok tudást kitől tanultam.
Hát tőled anya, igen tőled!
Anya, benned azt szeretem, hogy mindent megteszel értünk és azt is, hogy mindig vidám vagy és ettől az
egész család is az lesz.
Ha anya virág lenne, mindig nyílna és mindig vidám lenne. Ha én virág lennék, mindig csak anyának nyílnék
ki. Ha anya menne az erdőbe, odamenne az elszáradt száz éves öreg tölgyhöz, még az is kihajtana.
Ha anyák napja előtt egy órával szólna valaki, hogy egy ezeroldalas verset meg kell tanulnom, a kkor én egy
perc alatt megtanulnám.
Még annyi mindent elmondanék, de a csengő nem vár!
Amikor megszülettem, láttam egy gyönyörű szép fiatal nőt, gyönyörű szép barna volt a haja, szép zöld a szem e,
akkor jöttem rá, hogy ő az én anyukám!
Amikor megszületett Vince, a testvérem, akkor nagyon sokat sírtam, mert azt hittem, hogy nem jut majd
rám idő, pedig ez egy akkora nagy marhaság volt, mint a föld, ahol élünk, pedig a föld elég nagy, mint tudjuk.
Amikor iskolában vagyok, sokszor könnybe lábad a szemem, amikor arra gondolok, hogy nem lehetsz itt
velem.
Amikor azt kérdezem, hogy anya, mit játszunk, akkor nem az a válasz, hogy majd később, hanem az, hogy
persze, mit szeretnél játszani. Társasozás helyett civakodás helyett hangos kacarászás folyik, ha anya nem nyer,
akkor nem szomorkodás folyik, hanem 1-2 pacsi!
Ha nekem is lesz gyerekem, úgy fogom nevelni, mint ahogy most anya nevel minket, m ert any a szuper jól
csinálja!
Ha száz ugyanolyan anya állna egymás mellett, akkor is fölismerném, mert anya a legszebb és a legjobb anya
az egész világon!
Anya nekem olyan, mint egy napsugár, mindig gyönyörű és mindig mosolyog, de olyan is, mint egy kiny íló
gyönyörű tulipán. Azért mert mindig nagyon jó illatod van, és mert olyan fiatal vagy, mint egy kinyíló tulipán!
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Nagyon siet.
Fiú becenév.
Az eseményekre következően.
Ide járnak a kicsik „dolgozni”.
Az egyik szülő.
Végtag.
Kemény héjú gyümölcs.

PÁLYÁZAT
A következő oldalakon felelevenítjük egy régi játékunkat! Játsszuk azt, hogy megadunk 10 furcsa szót és
abból kell fogalmazást írni…
Az irodalom szakkörösök kipróbálták a játékot. Nézzük az alkotásokat!
Aztán majd jöhet a feladvány!
Legyen először is a következő szavakkal: pulimadár, csillagfa, csúszbogó, gyöngypalota, búradír,
fenyőhal, csokitorony, festőiskola, varázsbolt,madárijesztő.
Kovács Réka: Az én kutyám
Sziasztok, Réka vagyok és festőiskolába járok.
Egy nap elmentem a barátnőmmel egy varázsboltba, más néven egy különleges állatboltba. Összesen kétfajta állat volt itt kapható: a pulimadár és a fenyőhal. Vettem magamnak egy pulimadarat és a barátnőm vett
magának egy fenyőhalat. Én az állatomat Csuszbogónak neveztem el.
Éppen amikor mentünk hazafelé az én gyöngypalotámba, megláttunk egy madárijesztőt. Csuszbogó rámordult, de mivel látta, hogy a madárijesztő nem reagál rá, továbbálltunk.
Nemsokára hazaértünk, elbúcsúztam a barátnőmtől. Az udvarra lépve megcsodáltam azt a szép csillagfánkat.
Amikor beértünk a lakásba, Csuszbogó meglátta Búradírt és Csokitoronyt, a másik két különleges állatomat.
Végül sokat, sokat játszottunk és lám, Csuszbogó is hamar megszokta az én családom társaságát.
Kovács Rebeka: Csillagfa
Volt egyszer egy csodálatos csillagfa. Ezen a fán élt egy gyönyörű gyöngypalotában Csuszbogó hercegnő,
szivárvány színű pulimadarával. A szomszédságban élt Búradír herceg smaragdzöld fenyőhalával a csokitoronyban.
Csuszbogó hercegnő és Búradír herceg festőiskolába jártak. Az iskola mellett volt egy varázsbolt, ahol v olt
egy madárijesztő. Egy nap Csuszbogó hercegnő és Búradír herceg betévedtek a varázsboltba. A hercegnő kért
egy varázsalmát, a herceg pedig egy varázsceruzát. Aztán elindultak hazafelé. Az úton megláttak egy kisegeret,
akinek a hercegnő odaadta a varázsalmát. A kisegér beleharapott és táltos paripává változott. A herceg a varázsceruzával rajzolt egy hintót, ami életre kelt. Befogták paripát, és hazataláltak.
Később összeházasodtak és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
Legyen másodszor is a következő szavakkal: vattalevél, kekkerecs, gulbaléza, ráncboglya, dicibuci, majomzaj, kurburács, lámpafrász, cingura, haragtorta.
Ducibuci kisasszony
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer Gulbalézában egy kisasszony, úgy hívták, hogy Ducibuci.
Egyszer ez a kisasszony lámpafrász betegséget kapott. Azt mondják, ezt a betegséget csak a haragtorta oltja
néha. A főszakács Kurburács el is készítette ezt a tortát ás bevitte Ducibuci szobájába. A kisasszony először
nem akarta megenni, de muszáj volt. Amikor megkóstolta, nagyon csípte a száját, erre olyan nagy m ajomzajt
csapott, hogy beleremegett. Ekkor látta, hogy a kekkerecs már 6-ot mutat és ebben a pillanatban belépett Kurburács egy szelet vattalevéllel. A kisasszony megette és már nem is csípett a szája.
Végül elővette cinguráját és megrázta a ráncboglya haját. Behívta kedvencét a nyuszrókát és sokat, sokat
játszottak.
ÉS VÉGÜL A FELADVÁNY:
…akinek van kedve írjon fogalmazást a következő szavakkal:
pudingország, haragtündér, esőünnep, űrbicikli, korcsolyaiskola, cápasas, tüskebanán,
bolekula, fantenna, nyeresznye.

…ősszel várjuk a munkákat!
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F I L M K R I T I K A – Undi Tamás – 6.b – rovata
Sziasztok, Tomi vagyok, egy átlagos 13 éves srác, aki néha-néha szívesen megosztaná veletek néhány gondolatát egy adott filmről.
Csapjunk bele: az első film, amiről beszélnék nektek, az a Vasember 3 lesz.
Először is muszáj beszélnem arról, hogy a filmről készült előzetesek átverik a film leendő nézőit,
ugyanis mindenki azt hitte, hogy „megint egy komoly, sötét és drámai filmet kapunk”, de ez nem így
van. Halleluja!
Képzeljetek el egy Vasember filmet, amiben nem halljuk végig viccelődni Tony Starkot. Ugye?
Nem, nem lenne ugyanaz. A forgatókönyv itt is remekre sikeredett. Van a közepén egy csavar, ami
akkorát üt, hogy… azt a rohadt!
Persze van olyan tábor is, akik a csavar után már nem is élvezték a filmet. A színészek itt is rendben vannak. Robert Downey Jr. hozza a tipikus Vasember formáját, Paltrow egy kicsit több szerepet
kapott, ami egészen jól működött, Guy Pierce és Ben Kingsley remek gonoszak voltak.
Az akció rendben van, a film végén lévő harc remekül megkoreografált és látványos.
A stáblista utáni jelenet elég vicces, de semmi extra, azért érdemes megvárni.
Na, ennyi lett volna első kis élménybeszámolóm.
Sziasztok.
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