Készült a Mobilitás Nemzetközi Igazgatóságának támogatásával

Kedves
Gyerekek!
A Névtelen „címû” suliújság
3. számát tartjátok kezetekben.
Reméljük most is ugyanolyan
örömmel fogjátok olvasni, hiszen e hírek Nektek, értetek, és
rólatok szólnak. Egyúttal szeretnénk felhívni a figyelmeteket az újság végén található
szórakoztató rejtvénysorozatra, amellyel egy kis versenyre
invitálunk benneteket.
Beérkezõ munkáitokat, mint,
ahogyan a rejtvények megoldásait is az Élettér Egyesület
irodájába várjuk november 30ig: 2900 Komárom, Jedlik
Ányos utca 8.

Zirc - Bakonybél
2004. október 9.

Bakonyi barangolás
A Feszty Árpád Általános Iskola
felsõ tagozata október 9-én szombaton egy teljesítménytúrára indult a
Bakonyba. Az osztályoknak különbözõ csapatneveket kellett választaniuk, ennek a természettel kapcsolatosnak kellett lennie. A 7. B osztály
tanulói a Gyilkos galóca nevet adták
maguknak. Különbözõ hosszúságú
túravonalakat lehetett választani, mi
a 17 km-es útszakaszt szemeltük ki.
A busz a Feszty iskolától meg sem
állt Zircig. A túra a helyi iskolától
indult, és a gyaloglás Bakonybélben
ért véget. Az erdõk sûrûjében az eligazodást térkép és túrajelzés segítette. Néhány kilométerenként érdekes feladatok vártak ránk, hogy a gyaloglás ne legyen unalmas. Az elsõ
megállónk a Zoltay forrásnál volt,
ahol természettel kapcsolatos ismereteinket egy totó kitöltése során
mérhettük le.
A második megállóhoz a Szurdokhoz, 5 km megtétele után érkeztünk. Itt egy számunkra nehéz feladat várt ránk. Elõször erdõben élõ
állatok lábnyomát kellett felismernünk, majd leírásokból kellett rájönnünk, hogy melyik állatról van szó.
Ezután hosszú út vezetett a célhoz,
ahol csatakiáltást kellett mondanunk.
Végül Bakonybélbe érkeztünk. Itt jutalmul a túra teljesítõi kitûzõt és üdítõt kaptak. A Gyilkos galócák csapata, azaz mi is sikeresen célba értünk.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Sok ismerettel gazdagodtunk, melyet a feladatok során szereztünk.
Szeretnénk a következõ túrán is így
együtt részt venni.

Gyilkos galócák csapata:
Benedek Attila
Buda Máté
Haris Balázs
Kokojev Viktória
Sípos Alíz
Tóth Csaba

A feladatokat legjobban megoldó csapat a Grizzly. Tagjai:
Buday Bettina
Palotás Beáta
Tamis Nedda
Lengyel Ágnes
Bencsics Mátyás
Borbély Zsolt
Nagy Lajos
Zsidek Ádám
Vany Zsolt
Hajmási Tamás
Móri Máté
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Kedves gyerekek!
Az Orpheus Országos Állatvédõ és Természetbarát
Közhasznú Egyesület 2004. november 15. - 2005. február
10 közötti beadási határidõvel Állatbarát Meseíró Pályázat 2004/2005 címmel pályázatot írt ki, amelyre 10 év alatti
gyerekek, valamint 10 év feletti fiatalok- és felnõttek kategóriában egyaránt lehet jelentkezni.
A pályázat célja az állatszeretet-környezeti tudatosság fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése. A pályázók mûveiket az egész országból, és külföldrõl is (magyar nyelven) beadhatják. A munkákat a mese mûfajának megfelelõen megírva várják. A beküldött pályázat
nem lehet nagyobb, mint két gépelt oldal. A mû lehet
verses mese is. Egy pályázó csak egy munkát küldhet be!
A pályázatot csoport is elkészítheti! Az elbírálás során
elõnyt élveznek azok a résztvevõk, akik munkájukhoz
képi illusztrációt (rajzokat vagy festést) is mellékelnek.
1. Minden pályamûvet olvashatóan, pontos névvel
és címmel megjelölve kérik beküldeni.
2. A munkát a postai megküldéssel egyidõben
floppyn, CD-n vagy külön a mese@zug.hu e-mail címre
(csatolt file-ban) kell elküldeni. Minden pályázó postai
levelében saját névre és címre megcímzett, BÉLYEGGEL
ellátott közepes méretû válaszborítékot kell, hogy mellékeljen. Ezt elmulasztva a pályázat érvénytelen.
A zsûri döntését a legjobb alkotásokról 2005. február
25-ig nyilvánosságra hozza. A korosztályok 5-5 legjobb
meseírója értékes díjakban részesül: állatbarát gyûrûk,
könyv és CD-jutalmak, nyári Állatbarát Táborozások
kerülnek kiosztásra. A legjobb száz alkotás (a pályázó
nevével fémjelezve) belekerül a készülõ nagy Állatbarát
Mesekönyvbe, illetve a www.zug.hu Állatbarát Web
Kuckó meserovatába is.
A pályázó munkája megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása kiadványokban megjelenjen. A pályázó tudomásul veszi, hogy az egyesület kéziratot nem
küld vissza és külön kérésre anyagilag nem honorál. A
pályázat kizárólag postán küldhetõ be, a beadási címre:
Orpheus Egyesület (Mesepályázat 2004/2005.) 6701
Szeged, Pf. 929,
További információ kérhetõ: 06-20-995-9409-es telefonszámon vagy a mese@zug.hu címen. Internetes háttér: http://www.zug.hu/mese/ Jelmondatunk: Te is legyél
Állatvédõ, alkotásra fel!

Buborék Ágnes KEMÖ Móra F. Ált. Isk.
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Ez történt Ácson
Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án.
Másnap iskolánk 5. és 6. osztályos tanulói Ácsra kirándultak az 1849-ben elesett kisdobos Korotnoki Dániel sírjához, ahol megemlékeztünk a szabadságharc hõseirõl.
A temetõbe az ácsi iskola 6. osztályos tanulói vezettek bennünket.
Az emlékezés után meglátogattuk az iskolásokat, megnéztük hogy õk hol tartanak a tananyagban, majd jót játszottunk a gyerekekkel. Gyorsan eltelt a délelõtt, szomorúak voltunk, hogy indulnunk kell az állomásra.
Kevesen ismerik ezt az emlékhelyet, pedig akár kerékpárral is meg lehet tenni ezt a távolságot Komáromból.
Paulik Ferenc 5. osztály
K-EMÖ Móra Ferenc Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola

A Fogyatékkal Élõk Világnapja

Kirándulni voltunk
az állatkertben

Több éve szeptember
közepén a mi iskolánk
tanulói is részt vehetnek
a budapesti Állatkertben
szervezett rendezvényen.
Tanáraink gondos
szervezésének köszönhetõen reggel két kényelmes autóbusszal indultunk. Idõben megérkeztünk, így az ünnepi
megnyitót is meghallgattuk. Ezen a napon az ország minden speciális intézményébõl érkeznek
csoportok, gyerekek, felFarkas Alida
nõttek egyaránt.
KEMÖ Móra F. Ált. Isk.
Délelõtt 10 órától estig tartalmas, érdekes programokon vehettünk részt. Szabadon jártunk-keltünk az állatkertben, barátkoztunk, ismerkedtünk a megújult környezettel.
Több helyszínen versenyezhettünk, az állatokról szerzett tudásunkat bizonyíthattuk. Minden résztvevõ kapott
ajándékot a teljesítményéért.
Kitöltöttem a Bethesda Gyermekkórház „ Tudod-e”
címû tesztlapját, amibõl égési sérültek ellátásáról tudtam
meg tennivalókat.
A bejáratnál felállított színpadon zenés programokat
láthattunk. A vendég csoportok is tartottak kis bemutatkozó elõadást, ami nagyon érdekes volt.
Sok felnõtt szponzorálta ezt a rendezvényt, így jutott
mindenkinek édesség, újság, matrica és sok-sok más érdekesség.
Én a kicsik mellett segítõként vettem részt.
A sok élmény mellett mindenki „egyformának” érezhette magát. Ez a nap a szeretetrõl, a megértésrõl, a másság elfogadásáról üzent mindenkinek.
Turi Mária 10. osztály
K-EMÖ Móra Ferenc Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola
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Újra a Petõfié
a kupa !
Október 6.-án újra megrendezésre
került a körzeti iskolák által az egyik
legrangosabb futó verseny melyet a
Petõfi Sándor Általános Iskola rendezett meg. A hét résztvevõ csapat
összesen 438 versenyzõt nevezett be.
A fiúk 4 korcsoportjában 243,a lányok
4 korcsoportjában 194 versenyzõ futott. Az eredmények:
Fiúk: 1.korcsoport:1.Pfneiszli Péter
(Petõfi), 2. Czank Dávid (Petõfi), 3.
László Tamás (Petõfi). 2. korcsoport:
1. Nagy Richárd (Petõfi), 2. Zsemberi
András (Bozsik), 3. Klavora Arnold
(Feszty). 3. korcsoport: 1. Szloboda
Zsolt (Petõfi), 2. Klavora Ottó
(Feszty), 3. Kaposi Ádám (Petõfi). 4.
korcsoport: 1. Vass Renátó (Petõfi), 2.
Fóti Gábor (Petõfi), 3. Németh Zsolt
(Bozsik). Lányok: 1. korcsoport: 1.Hamar Anikó (Feszty), 2. Jelen Klaudia
(Petõfi), 3. Majer Nikolett (Petõfi). 2.
korcsoport: 1. Csege Evelin (Bozsik),
2. Kollárik Erika (Petõfi), 3. Rónay
Zsuzsanna (Petõfi). 3. korcsoport: 1.
Herczeg Ágnes (Petõfi), 2. Topál Erzsébet (Bozsik), 3. Kaposi Barbara
(Petõfi). 4. korcsoport: 1. Hordós
Andrea (Petõfi), 2. Bazsánt Luca (Petõfi), 3. Kiss Zsuzsanna (Mocsa).
A csapatverseny eredménye: 1. Petõfi Sándor Általános Iskola, Komárom; 2. Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom; 3. Bozsik József Általános Iskola,Komárom; 4. Mocsai Általános Iskola; 5. Jókai Mór Általános Iskola, Ács; 6. Szent Imre Általános Iskola,Komárom; 7. Dózsa
György Általános Iskola, Komárom.
A Petõfi Sándor Általános Iskola 16
éve birtokolja a Tó-kupát ,melyet
még egy iskola sem hódított el tõle.
Horváth Norbert-7./b.osztály
(Petõfi Sándor Általános Iskola)
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Kresz teszt

Sportnap a Bozsikban

A Kreszt teszt kitöltése nekem egy
kis nehézséget okozott.
Amikor a közlekedéssel foglalkoztunk a környezetórán, nem találtam érdekesnek, aztán úgy gondoltam, ráérek én még kicsit késõbb is a
kresz szabályaival foglalkozni.
De amikor kiosztották a javított
lapokat, tudtam, hogy csak rossz lehet az eredmény. Rájöttem, hogy kicsit jobban érdekelhetne a kresz. Hiszen nagyon is fontos a közlekedés
szabályait már korán elkezdeni tanulni, mert nap mint nap közlekedünk
autóval, gyalogosan és kerékpárral.
Örültem annak, hogy volt az osztályban, akit komolyan érdekelt a
kresz, és így el tudott menni a további versenyre, és drukkolok neki,
hogy jól sikerüljön.
Havasi Daniel 3. osztály,
Dózsa György Általános Iskola

2004. 10. 01-jén, immár hagyományszerûen megrendezésre került
iskolánkban a sportnap, melyen nevébõl is adódóan a sporté volt a fõszerep. Ám minden évben valamilyen történelmi vonatkozású mûsor
tette színesebbé a „mozgás napját”.
Tavaly a középkori várak életét, öltözködési szokásait és a fegyverkezésük korhû darabjait ismerhettük
meg, idén helyi fontossága is volt a
programnak, hisz a komáromi Legio
Brigetio tagjai bemutatták az ókorban
itt táborozó légiósok páncélzatát,
fegyvereiket és életük mindennapjait
is. Megtudtuk, hogy olykor igen kemény menetelésben haladtak és az
ételek is távol álltak az egészséges szótól, ugyanakkor energiában gazdagok voltak. Egyszóval nagyon szerteágazóan ismerhettük meg az ókori
„katonaéletet”!
Kíváncsian találgattunk: vajon mi
lesz jövõre?
S már mindenki kezdett izgulni
a közelgõ duatlon miatt. Elõtte azonban alapos bemelegítést tartottam
Czakó Bernadettel a felsõ osztályosoknak. Elsõnek az 5-6-os fiúk és lányok
futottak és bicikliztek. Egy iskolakör
után egy falukört tekertek és az iskola sportpályáján volt a cél. Miután
kipihenték magukat a duatlonozók az
ebédlõben, ahol almát, sajtot, teát és
szõlõcukrot kaptak, lövészetre nyílt
lehetõség, szintén versenyszerûen.
Ez alatt a 7-8. évfolyam kezdte a futás-biciklizést, azonban nekünk két iskolakört kellett futnunk és két falukört
kerékpároznunk. A felsõ évfolyamosok légiós sorversenyen vettek részt,
mely állt ügyességi és elméleti részbõl.
Pajzson vitték egy társukat, (ami közel
sem volt könnyû) fel kellett öltöztetni
idõeredmény alatt teljes fegyverzetbe,
valamint hosszúdárdát hajítottak és
célba lõttek íjjal. Az elméleti részben a
reggel tartott bemutatóból kérdeztek a
versenyzõktõl.
A délután folyamán lányfoci és
fiú predátorfoci versenyekben mérték
össze tudásukat az osztályok csapatai.
A mérkõzések rendkívül jó hangulatban zajlottak. Hatalmas gólok születtek lányfoci részrõl, a fiúknál csodás
cselekkel és kapus-vetõdésekkel telt a
sportnap második fele. Este Dj Szabó
Tamással sportdiscoban vezethettük le
megmaradt energiáinkat. Higgyétek
el, nagyon sajnálom, hogy nyolcadikas
vagyok és jövõre már nem vehetek
részt a szõnyi sportnapon.
Bera Eszti,
Bozsik József Ált. Isk., 8.a

Blinkerezés
Egy szép napos délután úgy döntöttem, hogy lemegyek horgászni.
Összekészítettem a felszerelést. Beraktam a horgászbotot, a blinkert, az
etetõanyagot, utána elindultam. Nagyon sok horgász volt lent. Azt gondoltam, hogy jó a fogás. Az elsõ bedobásnál éreztem, hogy kapásom van.
Jó nagyot berántottam! Egy szép csuka akadt a horgomra. Nagyon éles
fogai voltak. A második blinker bedobásánál éreztem, hogy valami nagy
akadt a horgomra. Annyira húzta,
hogy kirántotta a kezembõl.
Ha nem szakadt volna el a damil,
akkor ez a történet is máshogy végzõdött volna.
Czita Szilárd 3. osztály,
Dózsa György Ált. Isk.

Rosszindulatmentes nap
December 18-án a Petõfi iskolában megrendezzük a Rosszindulatmentes
napot. Ez a nap arról fog szólni, hogy senki nem lehet gonosz senkivel aznap. Ezt a napot azért tartjuk, mert az iskolákban elszaporodtak a rosszindulatú pletykák, a durvaság és a verekedés, ami rontja az iskola hangulatát.
Ezért szeretnénk megkérni a petõfis diákokat, hogy december 18-án mellõzzék a rosszindulatot. Más iskolákban is javasoljuk ezt, mert így veszekedés,
ellenségeskedés nélkül tölthetõ el az iskolában töltött idõ.
Írta: Horváth Alexandra, Hordós Andrea,
Tóth Melinda, Paksi Zsanett
Petõfi Sándor Általános Iskola, 8. b osztály
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Kedves Gyerekek!
Az 1956. október 23-ai dátumot nemzetünk örökre emlékezetébe véste. Ekkor
fegyvert fogott a magyarság az elnyomó kommunista párt és az általa létrehozott
államszervezet ellen. Öt napig dicsõséges forradalom zajlott le hazánkban, ahol
a vesztét érzõ zsarnokság egy utolsó véres hatalommegõrzõ kísérletet tett. Segítségül hívták az akkori egyik legnagyobb fegyveres erõvel rendelkezõ hatalmat, a
Szovjetuniót. Csak a nagyhatalom fegyveres erejével tudták megakadályozni,
hogy népünk végképp lerázza magáról a zsarnokságot. A vereség ellenére világossá vált, hogy a nemzeti összetartozás és a nemzeti érzés mindig az egyik
legerõsebb összetartó erõ egy társadalomban, amelytõl nem lehet eltekinteni, s
az is bebizonyosodott, hogy jó célokért a magyar társadalom képes áldozatokat
hozni, mint annyiszor a múltban. Ezért nagyon fontos, hogy évrõl évre megemlékezzünk 1956 hõseirõl, hogy emlékük, a cél, amiért küzdöttek, örökre kitörölhetetlen legyen.
Az alábbi vers gyönyörûen összefoglalja az 1956-os eseményeket:
MÁRAI SÁNDOR:

MENNYBÕL AZ ANGYAL

menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony,
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Mert Õ sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény vi1ágol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal;
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról
Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A csendes éjben égni kezdett És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendû népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: “Elég volt.”

És elmegy sok ember elõtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Angyal, vidd meg a hírt az égbõl,
Mindig új élet lesz a vérbõl.
Találkoztak õk már néhányszor
- a gyermek, a szamár, a pásztor Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is õk vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, Mondd meg nekik –
mennybõl az angyal.
(New York, 1956.)

Nem érti ezt az a sok embert
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik Õk, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?...

Molnár Nikolett
Dózsa Gy. Ált. Isk.

Feszty-s hírek
Október 16-án a Dunaradványi Mûvelõdési Otthonban rendezték meg
a X. Baróti Szabó Dávid szavalóversenyt. A Feszty Á. Általános Iskolából három tanulónk vett részt. Mind
a hárman kitûnõen szerepeltek.
Götz Katalin 6. osztályos tanuló I. hely
Jordán Zsófia 3. osztályos tanuló I. hely
Tóth Tihamér 2. osztályos tanuló II. hely
Otóber 21-én az ácsi Gárdonyi-napok
keretében megrendezett matematika
versenyen vettünk részt hat tanulóval. Eredményeink:
Musicz Patrícia 3. osztály I. hely
Herold Tamás 6. osztály II. hely
Vizi Bence 8. osztály II. hely
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Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese

A kakas és a pipe

Volt az erdõ kellõs közepén egy kakas meg egy pipe. Meghalt a gazdájuk,
nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a
vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje.
Hát azt mondja a pipe:
- Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok.
Szalad a kakaska a kúthoz.
- Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a
vadkörtétõl.
- Nem adok vizet - mondja a kút -, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól.
Elment aztán a kakaska a szép lányhoz.
- Szép lány, adjál koszorút.
- Nem kapsz - mondja a szép lány -, amíg nem hozol tejecskét a tehéntõl.
Elment a kakaska a tehénhez is.
- Tehén, adjál tejecskét, tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít
koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ád vizet, vizet viszem pipémnek,
mert megfúl a vadkörtétõl.
- Addig nem adok tejecskét a szép lánynak - mondja a tehén -, míg nem
hozol szénát a rétrõl.
Elment a kakaska a réthez.
- Rét, adjál szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ád tejecskét, tejecskét
viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz kút
ád vizet, vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétõl.
- Addig nem adok szénát - mondja a rét -, ameddig a boltba nem mégy
kaszáért.
Elment a kakaska a boltba:
- Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rét ád szénát, szénát viszem
tehénnek, tehén ád tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít
koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ád vizet, vizet viszem pipémnek, mert
megfúl a vadkörtétõl.
- Addig nem adok kaszát - mondja a bolt -, ameddig nem hozol pénzt.
Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra
kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a
kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte pipének, épp jókor, mert szegény
pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a
vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegõnek, s így a levegõhöz
jutott pipe ma is él, ha meg nem halt!
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REX
Biztosan mindegyikõtöket megérinti egy-egy csontsovány kóbor állat látványa. Õk csak bennünk, emberekben bízhatnak, ám sokszor kegyetlenséget kapnak a bizalomért
cserébe. Az állatvédõ egyesületek az
õ védelmükre jönnek létre. Komáromban is létezik ilyen, a napokban
olvastunk róluk a szórólapjukon.
Most összefoglaljuk a megszerzett információkat annak reményében,
hogy Ti sem keserítitek meg az állatok életét, inkább segítetek rajtuk.
REX Komáromi Állatvédõ Egyesület
Az egyesület 2000 májusában alakult. Az egyesület mûködésének
pénzügyi alapját a Polgármesteri
Hivatal támogatása és a rendszertelenül érkezõ, esetenkénti adományok,
illetve újabban pályázatok útján elnyert összegek képezik.
Az egyesület tagjai célul tûzték ki
maguk elé, hogy Komárom és környékének településein a veszélyeztetett
helyzetben lévõ állatokat megmentsék, és õket minél elõbb szeretõ gazdának örökbe adják. Az egyesület
ezzel a tevékenységével egyben azt
is szeretné elérni, hogy a környezõ
önkormányzatok szüntessék meg,
számolják fel a sintértelepeket. Az
egyesület Komárom területén egy
állandó, jól felszerelt, tágas menhelyet kíván létrehozni a jelenlegi szûkös és zsúfolt helyett, ahol átmenetileg nemcsak kóbor kutyákat, macskákat, de szükség esetén más házivagy akár vadállatokat is befogadhat.
Az állatmentést és gondozást a tagok
ingyenesen végzik. Évente átlagosan
50-60 kutya fordul meg a menhelyen,
ezen kívül a tartósan ellátott állatok
száma 120-130. Jelenleg 28 kutya, közel 80 macska tartozik az egyesület
gondozása alá, többségüket az egyesület tagjai otthonaikban tartják. Aktívan szeretnének részt vállalni a lakosság és fõleg a gyerekek, fiatalok
természetvédelemre, a kulturált és
felelõs állattartásra való nevelésében,
ezért a késõbbiekben tervezik, hogy
a menhely környékén kialakítanak
egy ún. erdei iskolát.
Az egyesület munkájával kapcsolatos minden érdeklõdést és új tagok
jelentkezését egyaránt örömmel fogadják a 34/347-088-as telefonszámon
Farkas Józsefné elnöknél.
Írók: Hordós Andrea,
Horváth Alexandra
Petõfi Sándor Általános, 8. b
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Sulivetélkedõ I.
E havi számunkban jelentetjük meg elõször a hatrészes
Sulivetélkedõ elsõ versenyfeladatait. A megoldásokat az
Élettér Egyesület Jedlik Ányos u. 8. alatti irodájába várja
szerkesztõségünk. A borítékra feltétlenül írjátok rá neveteket, címeteket, iskolátok nevét és osztályotokat! A
beküldõk eredményeit összesítjük, majd a sorozat végén – várhatóan májusban – tesszük közzé. A legeredményesebb beküldõk értékes ajándékokkal lesznek gazdagabbak. Kellemes idõtöltést a feladványokhoz!
1. Öt kislány állt egymás mellé, és a következõk állapíthatók meg róluk:
• Cili a legkisebb köztük.
• Dóri magasabb, mint Bea, de alacsonyabb, mint Anna.
• Emese majdnem olyan nagyra nõtt, mint Bea.

- Keresd meg az alább felsorolt költõk párját!
Jókai Mór
Szendrey Júlia
Petõfi Sándor
Léda
Ady Endre
Laborfalvy Róza
Arany János
Ercsey Julianna
- Mi volt az eredeti foglalkozása Samuel Morse-nak, a
távíró feltalálójának?
4. Dumbónak nagyon nehéz napja volt az iskolában,
egész szétszórt lett a tanítás végére. Hogy újra jól érezze
magát, rajzold át õt a jobb oldali üres mezõkbe!
(Az elkészült rajzot fénymásolva küldjétek el a többi
megfejtéssel együtt!)

Mi a lányok között a nagyság szerinti sorrend?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
2. Megtudhatod, hogyan nevezte el Pistike a kiskutyáját, ha az alábbi szavakat beírod az ábra megfelelõ sorába, majd a vastag vonallal bekeretezett oszlop betûit
összeolvasod!
POLIP EGÉR BAGOLY PINGVIN RÓKA VIDRA

3. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
- A kígyók nyelvét tapintósejtek borítják, de akkor is
nyújtogatják, ha semmit sem akarnak tapintani vele.
Mit csinálnak ilyenkor?
- Melyik az a folyó, amelyik többször belép, illetve elhagyja hazánk területét?
- Ki volt az 1456-os nándorfehérvári csata idején a nándorfehérvári vár kapitánya?
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