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FELHÍVÁS
a mindenkori rácvárosi általános iskola 3000 egykori diákjához!
A Pécsi Kovács Béla Általános Iskola (korábbi nevein:
Mecsekaljai Állami Általános Iskola, Rácvárosi Általános Iskola,
Rácvárosi és Istenkúti ÁMK, Pázmány Péter Utcai Általános Iskola)
diáklapjának szerkesztői interjút kérnek
iskolájuk minden egykori tanítványától.
Szeretnének tudni minden korábbi diáktársukról, kíváncsiak arra,
miképp alakult az életük, hogyan boldogultak,
merre vannak a világban, mivel foglalkoznak,
hogyan emlékeznek egykori iskolájukra, diáktársaikra, tanáraikra?
Ezért arra kérnek minden, az elmúlt 60 évben itt végzett diákot,
válaszoljanak írásban az alábbi kérdéseikre,
mutassák meg a felnőtté válás útját,
meséljenek munkájukról, adjanak mintát a pályaválasztáshoz,
osszák meg velük diákkoruk kedves emlékeit, történeteit.
A kérdésekre adott válaszaikat küldjék el a sracvaros@gmail.com email címre.
Határidő és terjedelmi korlát nincs,
de a szerkesztőség fenntartja az interjú szerkesztésének jogát!
A beérkezett szövegeket a Srácváros diákújság
internetes különkiadásában szeretné közzé tenni,
ezért az interjúalanyok hozzájárulását kérjük válaszaik közléséhez,
természetesen minden esetben velük egyeztetve!
Mindenkire kíváncsiak vagyunk!
Kérdéseink:
Természetesen nem kell feltétlenül minden kérdésre válaszolni,
és szívesen veszünk kérdésen kívüli élményeket, gondolatokat!
(a tegező forma az egykori gyereknek, diáktársnak szól!)
Mikor jártál ide, ebbe az iskolába?
Ki volt a legjobb barátod az általános iskolában? Miért?
Tartod-e vele ma is a kapcsolatot?
Ki volt az a tanár, aki a legszebb pillanatokat okozta diákkorodban?
Mit szerettél játszani legjobban akkoriban?
Melyik volt a kedvenc olvasmányod?
Melyik volt az a kötelező olvasmány, ami helyett inkább vállaltad volna a büntetést?
Emlékszel arra, hogy melyik tantárgyból szerezted az első egyesedet?
Mi volt a kedvenced a menzán?
Emlékszel-e az iskolaudvaron a kőrókára? Megsimogattad valaha?
Nem tudod véletlenül, hogyan tört le az orra, ki törte le?
Melyik volt az az évfolyam, ami leginkább kifogott rajtad?
Melyik volt a legszebb téli emléked az iskolában?
Melyik volt a legemlékezetesebb osztálykirándulásod?
Melyik tantárgy robbantott legnagyobb tűzijátékot a szívedben?
Nehéz volt elballagni az iskolából?
Mi volt a leginspirálóbb élmény az életedben, mi hajtott leginkább a célod felé?
Hol folytattad tanulmányaidat? Milyen foglalkozást választottál? Jól döntöttél-e?
Gyerekkorodban is érdeklődtél az iránt a foglalkozás iránt, amit később választottál?
Melyik volt az a mondat, ami megváltoztatta az életedet?
Voltak-e kudarcok a pályafutásodban, hogyan reagáltál ezekre, hogyan dolgoztad föl ezeket?
Mi volt eddig a legszebb pillanat az életedben?
Melyik az a tárgy, amelyik a legfontosabb az életedben?
Hogy vagy mostanában?
Mikor jártál legutóbb az általános iskoládban?
Mit szeretnél még mesélni nekünk?

Interjú

Szabó Klaudiával,
egykori diákunkkal, a Németországban élő táncossal.

Mikor jártál ide, ebbe az iskolába?
2008-2016-ig.
Ki volt a legjobb barátod? Tartod vele ma is a kapcsolatot?
Többen is voltak az osztályból is és az évfolyamról is, és nagyon örülök, hogy ugyan ritkán, de néha-néha össze
tudunk hozni egy találkozót annak ellenére, hogy három különböző országban és négy különbözővárosban
lakunk.
Ki volt az a tanár, aki a legszebb pillanatokat okozta diákkorodban?
Egyértelműen Zoli bácsi.
Melyik volt a kedvenc olvasmányod?
A Pál utcai fiúk.
Mi volt az a kötelező olvasmány, ami helyett inkább vállaltad volna a büntetést?
Egri csillagok.
Emlékszel arra, hogy melyik tantárgyból szerezted az első egyesedet?
Nyelvtanból, elfelejtettem megcsinálni a házit. Úgy sírtam.
Melyik volt a legszebb téli emléked az iskolában?
Hógolyózás és szánkózás a „tilosban”.

Melyik volt a legemlékezetesebb osztálykirándulásod?
A gyűrűfűi kirándulások harmadikban és negyedikben.
Mi volt a leginspirálóbb élmény az életedben? Mi hajtott leginkább a céljaid felé?
A Pázmányban: Zoli bácsi mondogatta mindig, hogy belőlem egyszer nagy táncos lesz és hogy majd említsem
meg a beszédemben, ha megnyertem a világbajnokságot. Meg azt is sokszor mondta, hogy robot vagyok, amit
utána többször is hallottam más fontos emberektől, más kontextusban.
Sulin kívül: az egyik táncedzőm, Kvitová Veronika vált a legnagyobb példaképemmé. Ő volt az, aki minden pillanatban igazán hitt bennem és megtanított, hogy hogyan higgyek saját magamban.
Hol folytattad tanulmányaidat, milyen foglalkozást választottál? Jól döntöttél?
Nyolcadik osztály után egy évig a Pécsi Janus Pannonius Gimnáziumba jártam, aztán úgy hozta a sors, hogy ki
kellett költöznöm Németországba, ahol aztán egy évig a nyelvet tanultam aztán kerültem át a gimnáziumba.
Idén fogok érettségizni és utána pszichológiát szeretnék tanulni az egyetemen, emellett pedig folytatni a táncos karrieremet. Hogy jól döntöttem-e, az majd még kiderül, de eddig semmit sem bántam meg.
Melyik volt az a mondat, ami megváltoztatta az életedet?
Ami nem öl meg, az megerősít.
Voltak-e kudarcok a pályafutásodban? Hogy reagáltál ezekre, hogyan dolgoztad föl ezeket?
Természetesen voltak. Ha valamit igazán akartam, akkor nem adtam föl, és addig próbálkoztam amíg el nem
értem azt a bizonyos dolgot. Eközben próbáltam magamat nem másokhoz hasonlítani, hanem csakis a saját
fejlődésemre koncentrálni. Persze nagyon sokat segítettek ebben a szüleim is, mert ők mindig hittek bennem,
és ha kellett megértették velem, hogy a kudarcnak nem kell véglegesnek lennie, a döntés rajtam áll, hogy folytatom-e a küzdelmet.
Hogy vagy mostanában?
Kezdek beilleszkedni Németországban és egyre inkább otthon érzem magam. Egyre több sikerem van a táncban és egyre inkább elismernek az itteni táncosok is, ami elég nagy szó, hiszen itt nagyon sok legendával találkozhat az ember.

Interjú

Kiss Lászlóval,
egykori diákunkkal, egyetemi hallgatóval, önkéntes tűzoltóval.

Mikor jártál ide, ebbe az iskolába? Ki volt az a tanár, aki a legszebb pillanatokat okozta diákkorodban?
2007-2015-ig jártam az akkor még Pázmány Péter Utcai Általános Iskola nevet viselő, szeretett iskolámban.
Amikor oda jártam, még nagyon rossz gyerek voltam, a tanárok már hírből ismertek (jobb esetben csak hírből).
Alsó tagozatban Balatoni Zsuzsa néni volt az osztályfőnököm és Kis-Szabó Petra néni a napközis tanárom. Felső
tagozatban aztán szinte évről-évre más lett az osztályfőnökünk, de én mindannyiukat kedveltem. Picit félve
írtam le ezt a gondolatot, hiszen a rosszcsont gyerekről talán nem is gondolták volna akkor, de igen, én szerettem őket!
Melyik volt a kedvenc olvasmányod? Melyik volt az a kötelező olvasmány, ami helyett inkább vállaltad volna a büntetést?
Nem igazán szerettem olvasni gyerekként, ennek ellenére egyszer megnyertem egy versenyt alsó tagozatban,
aminek az volt a lényege, hogy ki olvassa el 2 hét alatt a legtöbb könyvet.
Amikor kötelező olvasmány volt, nagyon nehezemre esett elolvasni az Egri csillagokat. Egyszer dühömben még
hozzá is vágtam a falhoz. Pár évvel később viszont már magamtól vettem kezembe és hatalmas olvasmányélményt adott. Talán nem voltam elég érett először.
Mi volt a kedvenced a menzán?
A meggyszószos, sülthusis grízes étel volt a kedvencem. Pár hete nosztalgiából el is készítettem! Még mindig
előhozza a régi emlékeket. Egyébként mindig is nagy evő voltam, éppen ezért a konyhás nénikkel is jó viszonyt
ápoltam.
Emlékszel-e az iskolaudvaron a kőrókára? Megsimogattad valaha? Nem tudod véletlenül, hogyan tört le az
orra, ki törte le?
Természetesen emlékszem rá. Arra is emlékszem, hogy Zénónak hívták és akkora rejtély volt akkoriban mibenléte, hogy osztálytársaimmal (Barnabással, Adéllal, Lorettával és talán Vendellel) egyszer nyomozást indítottunk, hogy feltárjuk a nagy rejtélyt! Sajnos eredménytelenül.
Rám nagy hatással volt Zénó, pontosabban a Zénó-díj. Mindig szerettem volna elnyerni, de sajnos egyszer sem
sikerült. Pedig emlékszem, hogy szavazás előtt mindig legalább egy héttel kedvesebb voltam a társaimmal.
Sőt, még a folyosón is kevesebbet futosgáltam és a tanároknak is jó előre, udvariasan köszöntem. Nem is tudom miért, de ez nem volt elég. Viszont Orsinak, Nórinak sikerült elnyerni, abszolút jogosan! Hogy még kik
kaptak díjat az osztályból arra már nem emlékszem.
Mi volt a leginspirálóbb élmény az életedben, mi hajtott leginkább a célod felé?
Nagy hatással volt rám Ács Csaba bácsi kedvessége. Talán 7. osztályosok voltunk, amikor a Babits gimnáziumba vendégeskedhettünk az új kémia teremben. Itt egy oktatást kellett tartani az osztálynak elsősegély témában. Amikor ezt maghallottam, oda mentem Tanár Úr-hoz, megkérdeztem, hogy tarthatom-e én az újraélesz-

tés részét, és Ő megengedte! Természetesen nem volt tökéletes az oktatás, de nekem egy nagyon meghatározó élmény volt.
Nehéz volt elballagni az iskolából? Hol folytattad tanulmányaidat? Milyen foglalkozást választottál? Jól
döntöttél-e?
Vegyes érzésekkel búcsúztam, de volt célom, ez megkönnyítette a dolgot. Már általános iskolában tudtam,
hogy szeretnék olyan helyen dolgozni ahol lehet „szirénázni”. Nagyon érdeklődtem a mentősök és a tűzoltók
munkája iránt is. Végül a Széchényi István gimnázium, belügyi rendészeti szakára mentem. Kezdetben itt sem
igazán találtam magam, nem viselkedtem éretten, de már a kezdetektől nagyon lelkesen érdeklődtem a választott hivatás iránt. Éppen ezért kerestem fel 9. osztályban a cserkúti polgárőrséget. Talán az itteni fegyelem,
tanítás indított meg a jó úton! Végül a 10. osztályban táltosodtam meg. Átgondoltam, hogy mit is szeretnék az
életben elérni, és ehhez mire van szükségem. Ekkor már teljesen biztos voltam benne, hogy nem is rendőr,
hanem MENTŐTISZT szeretnék lenni. Elkezdtem hát teljes erőmmel biológiát tanulni, és minél több ehhez a
szakmához kapcsolódó programon részt venni. Ettől a naptól kezdve, ha jól emlékszem nem szereztem 4-esnél
rosszabb jegyet bioszból, és emelt érettségim is remekül sikerült. A többi tantárgyból is szépen felzárkóztam,
így én írtam a legjobb középszintű történelem érettségit az osztályból (5), Magyarból is jelest írtam, matematikából négyest és még a mumus angolból is közepesen teljesítettem.
Gimnázium közben mivel töltötted szabadidődet?
Adódott egy lehetőség, hogy csatlakozzak a Palkonyai Önkéntes tűzoltókhoz, amiről úgy véltem, hogy „rokon
szakma” a mentőkkel, így csatlakoztam. Itt rendkívül sok tapasztalatot szereztem, beleláttam a mentősök
munkájába is, és rendet, fegyelmet tanulhattam. „Megférfiasodtam”, ha úgy tetszik.
Milyen szakmai élményeket szereztél időközben?
A tűzoltókkal több szomorú esetnél és tűzesetnél is ott voltunk. Én is részt vettem a 2019. augusztusi
kővágószőlősi bálatűznél, 2020-ban a belvárdgyulai tűzesetnél, a tavalyi évben pedig a Siklósi utat megbénító
szélvihar után éjt nappallá téve dolgoztam jómagam is a romok eltakarításán. Alig pár hete pedig a Bogádiúton vettem részt egy nagyobb tűzeset felszámolásánál. Különleges csapatnak tartom ezt a bandát, itt értettem meg igazán, mi az a BAJTÁRSIASSÁG.

Gimnáziumot követően hogy alakult az életed?
Szerencsére a döcögős kezdet után a gimnáziumban sikerült megkomolyodnom, írtam egy szép érettségit, így
hatalmas izgalmat követően megkaptam az áhított SMS-t: „Ön felvételt nyert a PTE-ETK, Mentőtiszti képzésére”. Rengeteget imádkoztam, hogy felvegyenek, úgy éreztem minden tőlem telhetőt megtettem ezért.

Milyenek voltak az első napok egyetemistaként?
Sajnos éppen ekkor ütött be a Covid-19, így a szokásosnál jóval kevesebb óránk volt személyesen, de első évben szerintem ez nem is volt probléma. Egyszerűen imádtam az első óráinkat: Anatómia, élettan, mikrobiológia, latin, biofizika és még sorolhatnám. Emlékszem is, amikor valami hangzatos latin kifejezést tanultunk, napokig azokkal hencegtem, úgy mint: musculus sternocleidomastoideus. Igen, ez egy izom, méghozzá a fejbiccentő izom.
Viszont nem voltak tévképzeteim, tudtam, hogy piszok nehéz lesz, rengeteget kell majd tanulnom. Így is lett.
Volt, hogy heti 7 napot reggel 7-kor kelve éjfélkor, néha hajnali 1-kor feküdve tanultam, meg akartam mutatni
mindenkinek, hogy én ezt igenis megtudom csinálni! És egyelőre haladok is minden tárgyammal, lekopogom.
De messze még a vége. Másod éves vagyok, tehát nem egészen féltávnál járok.
Voltak-e kudarcok a pályafutásodban, hogyan reagáltál ezekre, hogyan dolgoztad föl ezeket?
Természetesen voltak. Mind az egyetemen, a tűzoltóságon mind a magánéletben. A legfontosabb, hogy sosem
adtam fel igazán. Ha néha kis időre el is távolodtam a nehézségtől, mindig visszatértem. Igyekeztem nem kudarcként felfogni a nehézségeket, hanem tanulási lehetőségként. Azt tudnám mondani, hogy aki keményen
tanul, az könnyen vívja majd meg a valódi harcot!
Mentőtisztnek tanulsz, ugye? Milyen esetekkel találkoztál eddig mentősként?
Azt letisztáznám, hogy egyelőre még, nem vagyok „mentős(tiszt)”, csak annak tanulok. Nemrég kezdődtek
meg a kivonulós gyakorlataim, amikről napestig tudnék beszélni. Szerintem ennél izgalmasabb dolog nincs is a
világon. Képzelje csak el a kedves olvasó: Ülünk egy sárga, visító, villogó dobozban, amire kívülről kisgyerekek
merednek ámultan, és tudjuk, hogy valaki vár ránk, mert rosszul van! A bejelentésből csak nagyon kevés információt tudunk meg, (ezek gyakran nem is pontosak) de azért igyekszünk felkészülni a lehető legjobban arra, hogy mi vár kint minket.
Van egy mondás nálunk: „Reméld a legjobbat, és készülj a legroszabbra.”
De, hogy bepillantást nyújtsak, elmesélem a legelső napomat. Azt gondolom ez egy nem mindennapi első nap,
SŐT! A nővérem, aki szintén mentőtisztnek tanul (és szintén Pázmányos volt), napokig nem állt velem szóba,
mert még mielőtt hazaértem, hallotta a híradásokban, hogy milyen esetek voltak aznap.
6:45-kor érkeztem meg a Pécsi mentőállomásra, izgatottan. Felvettem a mentősruhámat, köszöntem az ott
lévőknek, bemutatkoztam. Szerencsémre barátnőm, Szintia aki egyben a szaktársam is szintén be volt osztva
azon a napon, így mindenben segített.
Eléggé gyakran szólalt meg a riasztást jelző csengő aznap, de amelyik kocsira be voltam osztva, az a hang csak
nem akart megszólalni. Aztán egyszer csak, jött az első riasztásom! Túlzás lenne azt állítanom, hogy mindenre
pontosan emlékszem, de az érzésre, arra igen! Szerencsére ez az eset nem volt túl komoly, így nemsokára viszszatértünk az állomásra. Újból pár óra várakozás következett, majd ismét riasztást kaptunk. Az autó felé sétálva a mentőorvos megkérdezte, hogy láttam-e már halottat!? Elgondolkodtam és mondtam, hogy tűzoltóként
igen, de „így” még nem. Erre azt válaszolta, hogy „most fogsz”. Nyers volt, de őszinte. A helyszínre kiérkezve
egy nagyon szép társasházi lakásba vezettek minket a hozzátartozók, ahol álmában, csendesen hagyta itt a
földi létet egy idős néni. A körülmények miatt nem volt megterhelő ez az eset, de a hozzátartozók zokogása
szívbe markoló volt.
Ahogy visszatértünk az állomásra, sikerült elengednem ezt az esetet, és vártam a következőt. Hamarosan Abaliget felé vettük az irányt, ahol 2 autó ütközött. Ha valakinek szokott az Orfűi szerpentinen hányingere lenni,
annak nem kívánom ezt az utat, talán magyaráznom sem kell miért. Szerencsére itt 2 könnyebb sérült volt, így
hamar visszatértünk az állomásra.
Teltek-múltak az órák, beszélgettünk a társaimmal, amikor kiriasztottak egy másik esetkocsit Ócsárd vagy talán Garé településre. Láttam, ahogy elindultak, sajnáltam, hogy nem arra a kocsira vagyok beosztva, akkor
még nem is sejtve, hogy bizony nemsokára találkozni fogok velük. Nagyjából 10 perc telt el, amikor hallottam,
hogy egy mentős rádiózik az irányításnak, segítséget kér egy balesethez. Felkaptam a fejem, de nem hallottam
többet. A következő pillanatban veszettül elkezdett szólni a riasztást jelző csengő, hát megindultunk a saját
autónk irányába. De ez most más volt…. Nem csak sétáltunk, hanem az orvossal együtt futottunk, pedig a
mentősök csak ritkán futnak. Emlékszem, hogy azok a mentősök, akik az állomáson maradtak furcsán, de közbe érdeklődve néztek ránk, nem értették mi történik. Elindultunk. Kevés infó állt csak rendelkezésünkre, de a

mentőautó most talán sebesebben robogott, mint bármikor. Aztán újból rádiózás következett, ezúttal az irányítás szólt:
-„kérném a helyszínen lévő mentőegységet tisztázzuk: pontosan hány sérült van és kellenek- e tűzoltók…”
-„Igen, mindenképpen jöjjenek a tűzoltók, egy fő beszorult az autóba, reanimálni kellene és egy további eszméletlen sérült van.”
-„Nyugtáztam…”
Ekkor végképp minden megváltozott. A reanimáció azt jelenti, hogy újraélesztés. Tehát egy olyan brutális balesethez megyünk ahol valaki halott! –gondoltam- Halott, de még van rá remény, hogy megmentsük.
Igyekeztem felkészülni, összeszedni minden tudásom a vonulás közben, majd láttam ahogy közeledünk. A
helyszínre érve 2 nagyon összetört kocsit láttam, kiszálltunk. Ahogy siettünk a roncsok irányába, láttam egy
földön fekvő embert, akinek az életéért egy másik mentőegység már küzd, és egy testet tőlünk messzebb. Az
orvosomnak a kint lévő egység jelezte, hogy menjünk a másik sérülthöz és szálljunk be a küzdelembe. Én vittem a monitort, az orvos sarkában loholtam. Igyekeztem úgy állni, hogy ne hátráltassam, de ha kell, tudjak
segíteni. Pillanatok alatt megtörtént az intubatio, kezdődött az életmentő beavatkozások sora. Engem a sérült
lábának húzására kértek, hogy csillapítsam a vérzést. Néhány perc elteltével a kicsavart pozícióm miatt muszáj
volt átadnom társamnak (és egyben barátnőmnek) ezt a feladatot. Ekkor az orvos megkért, hogy vegyem át a
mellkaskompressziókat. Minden addig tanultat bevetve, a tőlem telhető legnagyobb tudással kezdtem neki.
Ekkor érkeztek meg a tűzoltók. Láttam ahogy azok a nagyszerű emberek a roncsok között, futva közelednek.
Ismertem az ő szemszögüket is. Egyből akadt nekik is feladatuk.
2 perc múlva átadtam egy másik mentősnek a kompressziókat (hiszem ez a protokoll). Ekkor új feladatot kaptam: „Lackó, kérlek adj be 1 mg TONOGÉNT” hangzott az utasítás. Mikor beadtam az orvos felügyelete mellett, kérte, hogy szívjak fel még egy ampullát. Ennek minden egyes pillanatára emlékszem: az árok szélén térdelve, alig látható sötétségben a rengeteg villogó fény között, az apró fecskendővel a kezemben, csak a feladatra koncentráltam. Sikerült. Ezután hosszú percekig küzdött rengeteg kiváló szakember a még csak 35 éves
hölgy életéért. Mindhiába. Az orvos lesújtó szava: „elvesztettük”.
Nehezen lehet egy ilyen eset után magunkhoz térni. Rengeteg kérdés. Miért ilyen fiatalon? Miért kellett ennek
megtörténnie? Ha csak fél perccel később indul el… Egyet tudtam csak tenni, Imádkoztam a családért és az
elhunyt, fiatal hölgyért.
Mivel aznap még több esethez is kellett menni, így nem igazán volt idő átgondolni a történteket. Mikor hazaértünk párommal, Szintiával akkor lélegeztünk fel, akkor tudatosult bennünk igazán, hogy hol voltunk!
Mit tudnál javasolni a mai fiataloknak?
Fiatalon még csak kevesen tudják, hogy mik is szeretnének majd lenni felnőttként, de ez talán nem is baj! Azt
tudom javasolni, hogy próbáljanak ki minél több dolgot az életben, legyenek nyitottak. Nem kell mindenben
jónak lenni, nem kell mindenhez érteni. Egy területet képviseljenek igazán, egy hivatásban legyenek kiemelkedőek, de azt teljes szívből csinálják! Ez mindennek a titka: BÁRMIT IS TESZ AZ EMBER, AZT SZÍVBŐL TEGYE!

Nemrég búcsúztunk Rónaszegi Miklós írótól, aki az
1960-as években a Móra Ferenc Könyvkiadónál elindította és
szerkesztette a Delfin könyvek sorozatot, melyen olvasók generációi nőttek fel.
Ő írta a híres Kartal könyveket és az ő regényéből készült a Kismaszat és a Gézengúzok című ifjúsági játékfilm is.
Írt történelmi regényeket, indiántörténeteket, irodalmi
életrajzokat és vidám gyerekregényeket is. Az a híres Háry János című meseregénye Spanyolországban hat kiadást ért meg.

A Srácváros szerkesztősége elhatározta, hogy összegyűjti az összes Delfin-sorozatban megjelent könyvet. A nyomozás a 4.b osztálykönyvtárában kezdődött, ahol körülbelül 50 példányt találtunk. Ezután nem volt
megállás, megszereztük az összes Delfin-könyv listáját, megkerestük mindegyik kötet borítóképét és ebből született az alábbi válogatás.
Mielőtt megtekintik tehát az összes könyvet, kiválasztottuk a szerkesztőség kedvencét:
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
Ennek a könyvnek a népszerű filmváltozatát is ismerhetitek.
A történet hasonlóan kezdődik, mint A Pál utcai fiúk. Az iskolában vagyunk, az utolsó tanórán, ahol
a gyerekek alig várják a kicsengetést. A fiúk leveleznek egymással, az üzenet tartalma, hogy délután találkoznak egymással.
Aztán eljön a megbeszélt találkozó, ahol a gyerekek elhatározzák, hogy megpróbálják fölvidítani egy
beteg osztálytársukat. A cél, hogy rendezzenek egy cirkuszt… és ezzel elkezdődnek az elképesztő kalandok…
Ki lopta el a majmokat? Ki altatta el a vérebet?
Ki az az elátkozott fagyis? Ki az utca hírmondója?
Ki az a Puncs? És ki a titokzatos Sarolta?
Ki bújkál a csatornában? Ki oltja el a tűzvészt?
Ki rabolta el a gyerekeket? Miért tér vissza a Bumeráng?
Ezekre a kérdésekre mind választ kapunk!
De ki lopta el a majmokat???

Szerkesztők,
az irodalom szakkör tagjai:
Antalovics Elena, Balázs Vajk,
Berecz Hanga, Dajkó Vilmos,
Deák Bendegúz, Deák Laura,
Gál Zoltán, Gross Kinga,
Gulácsi Máté, Horváth Péter,
Jakab Marót, Jávor Emma,
Kiss-Szabó Ádám, Kozma Kamilla,
Lakatos-Tóth Kolos, Ősz Hanga,
Selényi Ákos, Szabó-Czett Zétény,
Vancsa Hunor.
Felelős szerkesztő – felnőtt segítő:
Horváth János.

