
1

Krétafirka
                       12. évfolyam 1. szám   §   2016. január 4.

Kedves Olvasóink!

   Alig ért véget a nyár, s máris a karácsonyi szünetet várjuk. Nagyon gyorsan elszaladt ez a há-
rom hónap, de rengeteg esemény tette izgalmassá, változatossá. Igyekeztük újságunkban minél 
többről beszámolni, hírt adni. 

   Először is szeretném megköszönni Cserháti Andi néninek, hogy tavaly év végéig lelkesen 
szerkesztette a Krétairkát. Sajnos a volt szerkesztőgárda nagy része elballagott vagy éppen 
nyolcadikos, ami nem kedvez a szabadidős tevékenységek iránti túlzott rajongásnak. Ezért 
új szerkesztőbizottság kezdte meg munkáját, főleg ötödikes és hatodikos tanulók részvételé-
vel (szerencsére a „nagy öregek” közül ketten köztünk maradtak). Köszönöm mindannyiótok 
munkáját!!!

   Többen jelezték, hogy a következő számtól kezdődően szívesen csatlakoznának hozzánk. 
Örömmel látunk mindenkit, akinek mondanivalója van az iskolaközösség számára. Csütörtö-
könként negyed 3-tól megtaláltok minket az informatikateremben. De ha épp ekkor nem érsz 
rá, írhatsz otthon is, csak küldd el írásodat elektronikusan nekünk! Ímélcímet kapsz! Külön 
szeretettel várjuk az alsó tagozatosok írásait, rajzait!!!

   Nem tudtunk mindenről hírt adni, amiről szerettünk volna. Ami innen kimaradt, megjelenik 
a következő számban, reményeim szerint január végén, amikor már az első félév eredményeiről 
is átfogó képet adhatunk. 

   Jó szórakozást kívánok mindenkinek a Krétairka 11. évfolyama utolsó számának olvasásá-
hoz!

Adiemus
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Az országos Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 2015/2016-os tanév

1. forduló (magyarországi vidéki iskola, budapesti kerületi, határon túli forduló): 2015. november 25. (szerda) 
14 óra
2. forduló (budapesti, magyarországi megyei és határon túli forduló): 2016. március 19. (szombat) 10 óra
3. forduló (határon túli forduló): 2016. április
4. forduló: Kárpát- medencei döntő: 2016. május 28. (szombat) 10 óra
November elején minden felső tagozatos tanuló megírta a magyar nyelvi óráján a versenyfeladatot. A tavalyi 
döntő szövegeit írták meg külön az 5.-esek, külön a 6.-osok, a 7.-esek és a 8.-osok.

Így az „osztályszintű” selejtezők után az alábbi tanulók jutottak be az évfolyamdöntőkbe:

5.b:
1. Sas Benedek
2. Pásztor Máté
3. Nyeste Dávid
4. Franta Ákos

5.a:
5. Vanpée Nathalie
6. Farkas Bence
7. Nagy Dorka
8. Berényi Máté
9.Milotai Mira

6.a:
1. Túrós Boldizsár
2. Pál Márton 
3. Nagy Góliát 
4. Mohos Eszter 
5. Pluhár Tamás

6. Miksa Csobán 
6.b:
1. Zorkóczy Zita
2. Schön Dorina

3. Bauer Róbert

6.c:
1. Rezes Richárd
2. Kővári Petra
3. Vladár Tibor
4. Fischer Fanni
5. Stich Adrienn
6. Tóth Boglárka

7. évfolyam:
1. Szücs Lili
2. Ráczkevy-Eötvös Blanka
3. Stich Milán

4. Bana Ákos
5. Tóth Diána
6. Veres Máté

8. évfolyam:
1. Szentmihályi Anna
2. Kecskés Levente
3. Somogyi Nóra
4. Sas Boglárka
5. Nagy Lívia
6. Dobos Bálint
7. Szedlár Cintia
8. Juhász Nóra

Az 5. évfolyamon a következő végleges 
sorrend alakult ki:
1. Vanpée Nathalie 5.a
2. Farkas Bence 5.a
3. Franta Ákos 5.b

A 6. évfolyam győztesei az alábbi tanulók 
lettek:
1. Kővári Petra 6.c
2. Pluhár Tamás 6.a
3. Rezes Richárd 6.c

A 7. évfolyam 3 legjobb helyesírója a 
következő sorrendben:
1. Bana Ákos Márkó
2. Papp Dániel
3. Stich Milán

A 8. évfolyam első 3 helyezettje pedig:
1. Kecskés Levente
2. Somogyi Nóra
3. Sas Boglárka

A 100 pontos dolgozatok 90 pont felett küldhetők tovább a megyei fordulóra, ahová évfolyamonként a leg-
jobb 25 diákot hívják be a megyei írásbeli versenyre.
Az 5. a 7. és 8. évfolyamon sajnos senki nem érte el ezt a határt. A 6. évfolyamon azonban két továbbküldhető 
dolgozat is született:
1. KŐVÁRI PETRA 6.C 95 PONT
2. PLUHÁR TAMÁS 6.A 91 PONT
S ne feledkezzünk el a felsős tagozatos verseny 3. helyezettjéről: REZES RICHÁRD-ról (6.c)!

Gratulálunk, Gyerekek, SZÉP VOLT!!!!! Drukkolunk, hogy ezek a pontszámok elegendőnek bizonyuljanak a 
megyei megmérettetésre való behíváshoz a megyei legjobb 25-be való bejutáshoz. 

Book movie, Adiemus
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Kazinczy Szépkiejtési Verseny – iskolai döntő

Először is 1 hetünk volt a felkészülésre, mert az október 23-i ünnepség megszervezése és az őszi szünet után 

nem könnyű feladat, és sok idő volt tanárainknak 20-30 olyan szöveget keresni, találni, amelyet mi is megé-

rtettünk, s ami megfelel a versenykiírásnak, vagyis értekező próza. 

Én Komáromi Gabriella Hol az a varázsvirág? című írását olvastam fel. Ez arról szól, hogy meghalt Lázár 

Ervin. És az írónő az ő meséiről beszél 5 bekezdésen keresztül. Nekem az a rész tetszett a legjobban, amikor a 

Kerekerdő lakóit sorolja fel, tetszettek a nevek: Dömdödöm, Vacskamati és legfőképpen Mikkamakka. 

A zsűri tagjai Márta néni, Árpád bácsi és Mónika néni voltak. Engem Márta néni készített fel. Amikor már 

mindenki ott volt, akkor húztunk egy cetlit, amin rajta volt, ki hányadik lesz, Én a 18-as voltam. Szerintem 

nem jó utolsónak lenni, kb. úgy a tizenöt körül van a „jó szám”. A szabadon választott szöveg elmondása után 

a zsűri kiválasztotta közülünk a 10 legjobbat, ők jutottak be a 2. fordulóba. Ott már egy ismeretlen szöveget 

kellett felolvasniuk néhány perces tanulmányozás után.

Résztvevők:

A tavasszal megrendezésre kerülő bicskei területi döntőn minden évfolyamot a legsikeresebb tanuló képviseli 
majd.

A bírálóbizottság szerepe és feladatai – az országos kiírás alapján
A bírálóbizottság a verseny minden lényegesen többet tehet a puszta elbírálásnál és a helyezések megállapí-
tásánál. Az elbírálás szempontjai útmutatónk előző részében voltaképpen bennfoglaltnak, most – vázlatosan 
- mégis felidézzük őket:

1. Szövegértés. (Felfogta-e a tanuló a szöveg tartalmát? Ettől függ ugyanis leginkább a felolvasás módja.)
2. Szöveghűség. (A versenyző torzítás nélkül olvassa-e föl a szöveget? Ezen mérhető ugyanis,hogy milyen 
szintű a versenyző értelmező olvasástechnikai készsége.)
3. Hangvétel. (Mennyire igazodik a versenyző a szöveg stílusához, hogyan közvetíti a hangulatát?)
4.Tempó, hangerő, hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás (Tehát az úgynevezett mondat-és szövegfone-
tikai eszközök alkalmazása, hogyan felel meg a szövegtartalomnak és-stílusnak.(Milyen mértékben képes a 
versenyző ezeket az eszközöket a mondani való árnyalt közvetítésére felhasználni? Képes volt-e az írásjelek 
átértékelésére, ahol erre szükség mutatkozott?)
5. Összefoglalóan: úgy tudja-e a versenyző a szöveget felolvasni, mintha saját gondolatait önmaga fogalmazná 
meg? A szöveggel való azonosulás megakadályozza a modorosságot, s megteremti az összhangot a versenyző 
és a tartalom között, a beszédet pedig természetessé teszi.

Caesar

Az 5. osztályokból:
Vanpée Nathalie 
Varga Dániel
Jónás Eszter
Bacsa Emília 
Farkas Bence
Seres Julianna
Császár Balázs
Milotai Mira
Lindmayer Antal
Nagy Dorottya
Horváth Doroti
Franta Ákos

A 6. osztályokból:
Szabó Péter
Kővári Petra
Debreceni Márta
Brandeis Jade
Váradi Barbara
Joó Tímea
Bancsó Babett

A 7.osztályból:
Ráczkevy-Eötvös Blanka
Tóth Diána
Bana Ákos
Stich Milán
Vincze Dávid

Nyertesek:
5-6. évfolyam:
1. Seres Julianna 5.a
2. Joó Tímea 6.a
3. Vanpée Nathalie 5.a

7-8. évfolyam
1. Ráckevy-Eötvös Blanka 7.
2. Stich Milán 7.
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Treize Novembre
2015. november 13-án egy szomorú esemény rázta 

meg egész Európát. Szombat reggelre már mindenki 

tudta, hogy péntek éjjel terrortámadás érte Franciaor-

szágot. Párizsban terroristák robbantottak a Stade de 

France-nál és lövöldöztek a város több pontján, köz-

tük a Bataclan nevű színháznál. Összesen 130 áldoza-

ta és több mint 200 sebesültje lett a merényletnek. A 

híreken mindenki csodálkozott. Miért pont Párizs? A 

Charlie Hebdo után most még ez is? Különösen érin-

tett ez engem, hiszen egy hónappal ezelőtt, az őszi 

szünetben Párizsban jártam. Nem érdemli meg ezt ez 

a város! A franciák sorra fogadták be már ezelőtt is a 

menekülteket. A lakosság 15%-a muzulmán és 20%-a 

fekete. Így is elég kellemetlen ez a franciáknak. Ebből 

is látszik, hogy a liberalizmus eszméje megbukott. Pe-

dig erről híres Franciaország is! Mégis úgy néz ki ma, 

ahogy. Nem értek egyet a rasszizmussal! Ugyanakkor 

bárhonnan jöhet az ember, nem fogadható el az, hogy 

emberekre lőjön, tornyokat döntsön össze, vonatokat 

robbantson fel és gépeket tereljen el! A gyász termé-

szetesen engem is utolért. Nem hittem volna, hogy a 

hétvégén francia színekbe borul az egész világ. Az sem 

esett jól, mikor előtört az emberekből a nacionalizmus 

és elkezdték a franciákat becsmérelni. Éppen itt az ide-

je, hogy eltöröljük a franciaellenességet! Az én imám 

az egész világért szólt. A megbékélésért és az áldozato-

kért. Keresztény ember vagyok és tudom, hogy mind-

annyian az Úr teremtményei vagyunk. Ezért néha nem 

árt, ha egy kicsit magunkba is nézünk! Hiszen ezen a 

helyzeten az elfogadás, az összefogás és a hazaszeretett 

tud segíteni. Ezek után én is francia színekbe borulok 

és az áldozatokra emlékezem. Ne felejtsük el, hogy 

ugyanolyan emberek ők is, mint mi. Nem az a célom, 

hogy most a rasszizmus ellen felhívjam mindenkinek 

a igyelmét! Szeretettel kell gondolni mindenkire, de 

senki sem született véletlenül oda, ahova! És ugyanúgy 

kell szeretnünk az otthonunkat, Európát és a hazánkat, 

Magyarországot!

Liberté, Égalité, Fraternité

# Pray for Paris #



5

A környezetünk védelme - avagy mások is élnek rajtunk kívül a Földön

Sokat gondolkoztam, miről is írhatnám első cikkemet a suliújságba. 
Nemrég ért véget a nyár, és sokat nyaraltunk a Káli-medencében, ahol több alkalommal is találkoztunk az 
Öreg-hegyen őzikékkel, fácánokkal, nyuszikkal vagy éppenséggel vaddisznókkal. Nem beszélve a folyton 
éneklő kismadarakról.
Távol az autóutaktól, falvaktól ezek az állatok is otthon vannak, jól érzik magukat. Ugyanúgy részei a termé-
szetnek, mint a fák, a virágok és mi, emberek. Éppen emiatt kell vigyázni rájuk, ránk - hogy ez az együttlét 
ne boruljon fel. Végül is ezt a vigyázást hívják a környezet védelmének. Mostantól én is ennek a védelemnek 
leszek, vagyis inkább egyelőre csak szeretnék lenni a része. Igyekszem sokkal többet megtudni a természet-
ről, a környezetünkről, ezt a tudást gyakorolni, és amennyire lehet, továbbadni. 
Otthon, egyelőre apró dolgokban, de elkezdtük a környezettudatos életmódot. Szelektíven gyűjtjük a mű-
anyag palackokat, üvegeket és a papírt.
Amíg újabb cikket nem írok, addig is megmutatom, milyen az, amikor egy vaddisznó család ébreszt minket.
 

Z’Gusztó

Könyvajánló

Rick Riordan – Villámtolvaj

„A 12 éves Percy Jacksont eltanácsolják 
az iskolából. Megint. Bármennyire igyek-
szik, úgy tűnik, képtelen távol tartani 
magától a bajt.”

Percy egy (majdnem) egészen átlagos 
12 éves, diszlexiás srác. Egy kivétellel: 
el van átkozva a kirándulásokkal. Min-
den kiránduláson történik valami, ami 
miatt kicsapják a suliból. Ez idén sem 
maradhat ki. Miután ebből a suliból is 
kicsapják, elmennek nyaralni az anyjával. 
De történik „valami”, ami miatt az anyja 

mégis úgy dönt, hogy elviszi iát 
az apja által sokat emlegetett 
„nyári táborba”. Mikor odaér-
nek, kiderül, hogy az nem is egy 
akármilyen tábor, hanem egy 
„félvér-tábor”, ahol megtudja, 
hogy az egész görög mitológia 
valóság, és ő is egy a sok félvér 
közül, tehát neki is (mint a többi 
félvérnek) az egyik szülője isten. 
Rengeteg dolog és pár roppant 
érdekes zászlószerző játék után 
kiderül, hogy Zeusz villámát 
ellopták, és ő az 1. számú gyanú-
sított…

Lysandra
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Mi is vezetett az 1956-os eseményekhez?
Mi történt október 23-án?

1956 tavaszától egyre erősödött a kommunista párton belüli és pár-
ton kívüli elégedetlenség. Már nyíltan is követelték Rákosi Mátyás 
távozását. Az Irodalmi Újság és az Írószövetség a pártfunkcionáriu-
sok ellen többször indított éles támadást.

Ebben a forrongó légkörben került sor Rajk László és társai újratemetésére októberben. A temetésen 
százezres tömeg tartott néma tüntetést a rendszer ellen. Az egyetemeken és főiskolákon már hangossá 
vált a tiltakozás. A diákok pontokba foglalták követeléseiket és MEFESZ (Magyar Egyetemi és Főisko-
lai Egyesületek Szövetsége) néven megalakították a hivatalos diákszervezettől független szervezetüket. 
A követeléseik megerősítésére és a lengyel szabadságmozgalmak támogatására október 23-ára tünte-
tést hirdettek. Az MDP vezetősége először betiltotta, majd engedélyezte a felvonulást. Ez a bizonyta-
lankodás további erőt adott a szervezőknek.

A Petői szobortól indult tüntetés a Bem téren, majd a Kossuth téren folytatódott. Közben Budapest 
más pontjain is zajlottak az események. A Városligetnél ledöntötték a rendszer szimbólumának te-
kintett Sztálin szobrot, a Magyar Rádió épületénél pedig eldördültek az első lövések. Megkezdődött a 
fegyveres felkelés.

A párt igyekezett követni a változásokat, s a tömegek igényének megfelelően Nagy Imrét nevezték ki 
miniszterelnöknek. Ugyanakkor a helyzet urai is akartak maradni, ezért a szovjetekhez fordultak kato-
nai segítségért, és kijárási tilalmat rendeltek el. A bevonuló szovjet hadsereggel szemben katonai cso-
portok szerveződtek a Széna téren, a Corvin közben, a Tompa utcában és más helyeken. A szélesebb 
ellenállás a városokban a munkástanácsok, vidéken a helyi forradalmai bizottságok megszervezésével 
folytatódott.

Október 25-én tragikus fordulatot vettek az események. A parlament előtt tüntető tömegbe az ÁVH 
egységei belelőttek, melynek következtében majdnem százan meghaltak, és a sebesültek száma is ha-
talmas volt. Hasonló események a következő napokban többször is előfordultak nagyobb vidéki város-
ainkban. A sortüzeken feldühödött tömeg többször is a kezébe vette az igazságszolgáltatást, és ávóso-
kat lincseltek meg.

A pártvezetés már nem mert egyedül dönteni, hanem a szovjetekkel egyeztette minden lépését. A 
nyugalom érdekében Gerő Ernő belügyminisztert is menesztették, helyette Kádár János lett a párt első 
titkára.

Október 26-án megtörtént a fordulat, az új kormány (melyben már nem csak kommunisták voltak) 
és az új pártvezetés nemzeti demokratikus forradalomnak minősítette az eseményeket, és elismerte 
az újonnan alakult forradalmi szervezeteket. A Rákosi-korszak vezetőinek egy része a Szovjetunióba 
távozott.

28-án Nagy Imre jelentős változások bevezetéséről beszélt a rádióban: visszaállítják a nemzeti jelké-
peket és a korábbi nemzeti ünnepeket, felemelik a béreket és a nyugdíjakat, feloszlatják az ÁVH-t és 
tárgyalásokat kezdeményeznek a szovjet csapatok kivonásáról. A kormány a nemzetközi élet támoga-
tását is maga mögött tudhatta, mert a szovjet tiltakozás ellenére az ENSZ napirendjére tűzte a "magyar 
kérdés" megtárgyalását.

Október 30. - az események menetében kiemelkedő fontosságú dátum. Később ennek a napnak az ese-
ményeit nagyították fel és torzították el, hogy a megtorláshoz ideológiát adjanak. Ezen a napon meg-
kezdődött a szovjet csapatok kivonulása, megalakult Király Béla vezetésével a Nemzetőrség, kienged-
ték a börtönökből a politikai foglyokat, akik mellett - a szervezetlenséget kihasználva - köztörvényesek 
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is kiszabadultak. Magyarország hercegprímásának, Mindszenty Józsefnek is ezen a napon ért véget 
évek óta tartó őrizete. Délután a kormány bejelentette, hogy megszűnt az egypártrendszer, és az 1945-
ös koalíciós pártok demokratikus együttműködésével megújult a politikai élet. A tekintélyét vesztett 
MDP feloszlott és helyette (november 1-jén) megalakult az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt). 
A harmincadikai sikereket beárnyékolta, hogy több órás ostrom után fegyveres felkelők elfoglalták a 
budapesti Köztársaság téri pártházat, ahol a magukat megadó védők egy részét legyilkolták.
Az újjáalakult pártok legtöbbje nem kívánta a háború előtti politikai, társadalmi rendszer visszaál-
lítását. Megegyeztek a többpártrendszerben, a parlamentáris demokráciában és a szabadságjogok 
helyreállításának szükségességében. A tulajdonviszonyok tekintetében a magán- és az állami tulajdon 
együttes megléte mellett foglaltak állást. Az ország külpolitikai helyzetét a semlegességben képzelték 
el. Ennek kinyilvánítása október 31-én történt meg. Az országban mindenki bizakodó volt a jövővel 
kapcsolatban, a munkások a sztrájkok befejezéséről és a munka felvételéről döntöttek, de a háttérben a 
Kreml urai már döntöttek a katonai beavatkozásról.

A szuezi-válság a második helyre szorította a magyar forradalom ügyét a nagypolitikában. A nem-
zetközi alkudozások során az amerikaiak kinyilvánították, hogy a közép-európai térség országai nem 
tartoznak a közvetlen érdekszférájukba. A Szovjetunió lényegében szabad kezet kapott. Kínával és a 
többi szocialista országgal való egyeztetés után november negyedikén megindult az orosz hadigépezet 
a magyar forradalom eltiprására. A törvényes hatalommal szemben Moszkva bábkormányt állított fel, 
melynek élén Kádár János állt, aki november elseje óta állt tárgyalásban a szovjetekkel.

A katonai megszállás hírére Nagy Imre élt a Tito által korábban felajánlott lehetőséggel, és a jugoszláv 
követségre menekült. A Nemzetőrség és néhány felfegyverzett forradalmi alakulat által vállalt fegy-
veres ellenállást az oroszok rövid idő alatt megtörték. A forradalmat leverték, majd átmeneti bizony-
talankodás után a "régi-új" rendszer megkezdte a forradalomban részt vevő emberek megbüntetését.

Book movie
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Hogyan készült az ünnepi műsor?
Az 1956-os október 23-i forradalom és szabadságharc 
59-ik évfordulójára idén is készített ünnepi műsort az 
etyeki általános iskola. Az előző két évben a mai 8.a 
osztály diákjai szerepeltek a műsorban. Idén azonban 
minden évfolyamból érkeztek szereplők. A legtöbben 
az 5. évfolyamból.

Egy műsor összeállítása nagyon sok időbe telik. A 
felkészítő tanár számára meg rengeteg stresszel jár. A 
koreográia, a szövegtanulás, a zenei technika stb. És 
természetesen mindig jelen van egy kis tapasztalatlan-
ság is. Ráadásul egy ilyen komoly és szomorú ünnepen 
máshogyan kell viselkedni, mint mondjuk egy augusz-
tus 20-án. Mindennek eleget kell tenni.

Egy valamivel azonban nem volt gond. A csapatmunkával. És ez itt 100 %-osan megvolt. Mivel én már szerepel-
tem kétszer is ebben az ünnepi előadásban, úgy gondoltam, hogy tapasztaltan megyek a többiek közé. A torna-
teremben rengeteg gyerek volt az első próbán. Mivel zömmel ötödikesek, ezért nem sok mindenkit ismertem. 
Ez a próba még nem kovácsolt össze minket. A második viszont már igen. És itt egy kis segítséget is kaptam. 
Az osztálytársamat, Ketterer Leilát is felkérték, hogy szerepeljen a műsorban. Könnyebb volt ez nekem is, hogy 
szerepelt egy velem egykorú társam. A próbák rengeteg meglepetést okoztak számomra. Olyan kislányok tud-
ták a nevemet, akiket eddig még életemben nem láttam. Aztán megismertem őket. Volt itt mindig mosolygó 
kislány, mindentudó kislány, mindig érdeklődő kislány, francia mademoiselle, ravaszkodó kislány és még so-
kan mások. Természetesen ezeket az elnevezéseket csak én használtam rájuk. Végül a műsor előadásra került 
az iskolában október 22-én. Kétszer is színpadra állt a csapat és remekeltünk. Na, azért volt még mit javítani 
rajta, de összességében jók voltunk. És különösen meg kell, hogy dicsérjem az ötödikeseket, hiszen alig kezdő-
dött el még az idei tanév, ők már rögtön szerepeltek egy ilyen műsorban. Remélem átjött nekik is az üzenete 
ennek az ünnepnek! Kívánom nekik, hogy a továbbiakban is remekeljenek az iskolai szerepléseken! Gratulálok 
a felkészítő tanároknak, akik összeállítottak egy ilyen fantasztikus műsort és jelen voltak az összes próbán mint 
mentorok! És nem utolsó sorban hatalmas gratulációm az egész csapaté! Köszönöm nekik, hogy megismerhet-
tem én is őket, és hogy együtt dolgozhattunk. Köszönöm, hogy engem is felkértek ebbe a műsorba. Remélem 

a szakmai kapcsolat ezután is megmarad, és összeáll 
még egyszer egy ilyen szuper csapat! 

A csapat tagjai: Fábián Laura, Milotai Mira, 
Lindmayer Antal, Farkas Bence, Vanpée Nathalie, 
Király Brigitta, Jónás Eszter, Katona Kitti, Schmidt 
Béla, Nyeste Dávid, Mészáros Petra, Balogh Noé-
mi, Sas Benedek, Késmárki Krisztián, Franta Ákos, 
Kowalszky László, Pásztor Máté, Jolsvai Marcell, 
Fedics Annamária, Váradi Barbara, Nádpor Bettina, 
Kővári Petra, Laky Noémi, Laky Alexandra, Soós Jo-
hanna, Joó Tímea, Helmle Patrícia, Ketterer Leila és 
Dobos Bálint. 

Etyek, 2015.11.13.
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Kiváló eredmények a Karate Diákolimpián!

Ebben az évben 2015. november 7-én Sziget-
szentmiklóson rendezték meg a Karate Diák-
olimpiát. Ezt a versenyt évente egyszer kerül 
megrendezésre, s csak magyar diákok vehetnek 
részt rajta 6-13 éves korig. Azon kívül, hogy az 
országos megmérettetésen minden – az iskolán-
kat képviselő – diák szívvel-lélekkel vett részt, 
a dobogós helyezést elérő gyerekek számára a 
„babérkoszorú” a dicsőségen kívül pluszponto-
kat is hoz majd a középiskolába történő felvételi 
vizsgán.

A diákolimpián részt vett:
Nagy Goliát 6.a
Második helyezést ért el:
Csapó Dániel 3.a
Dvorák Ádám 6.b
Vladár Tibor 6.c
Első helyezést ért el:
VARGA DÁNIEL 5.a

Gratulálunk, s a továbbiakban is hasonló sikere-
ket kívánunk!

Dvorák Ádám, Adiemus

Viccek

A tanárnő kérdezi a diákokat:
- Csabi! Te mért szereted Szandit?
- Mert olyan szép!
- Pistike! Te mért szereted Szandit?
- Mert annyira jól énekel!
- És te, Móricka, miért szereted 
Szandit?
- Mert nyáron nem izzad benne a 
lábam!

Két féri ül a kávéházban. Jön a 
pincér:
- Mit hozhatok Önöknek?
Egyik féri:
- Egy teát kérek!
A másik:

- Én is ugyanazt. De a teáscsésze 
aztán tiszta legyen!
Nemsokára jön a pincér, hozza a két 
csésze teát:
- Tessék, a tea. Melyikük kérte tiszta 
csészében?

- Halló, számítógépszerviz? Kérem, 
küldjenek ki valakit, mert elromlott a 
monitor!
- CGA monitor?
- Nem, saját.

Nyelvtanórán:
- Pistike, mondj egy igekötőt és egy 
névmást!
- Ki? Én?

- Hogy találod meg a nagy ő-t?
- Shit + kis ő.
- Mit mond a félbevágott 
színésznő?
- ???
- Idén két darabban játszom.

A bogarak fociznak a réten. A 
hőscincér odamegy az egyik, 
a padon ülő bogárhoz és meg-
kérdezi:
- Te miért nem játszol?
- Nem látod? Én vagyok a 
cserebogár.

Smiley
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Bolyai Matematika Csapatverseny
A verseny megyei döntőjén Bicskén vettünk részt.
Iskolánkat az alábbi csapatok képviselték:
1. csapat: Megyei 5. helyezés
Vörös Zsombor
Debreceni Jusztina - 4. évfolyam
Felkészítő tanáruk: Birkásné Vona Sarolta
2. csapat: Megyei 20. helyezés
Farkas Petra
Kácsor Noémi 
Mohos Anna – 4. évfolyam
3. csapat: Megyei 54. helyezés
Illés Kristóf
Bartha Bence  
Zorkóczy Vilmos – 4. évfolyam
4. csapat: Megyei 16. helyezés
Farkas Bence
Lindmayer Antal
Danczinger Gergő
Varga Dániel  - 5. évfolyam

5. csapat: Megyei 37. helyezés
Franta Ákos
Sas Benedek
Nyeste Dávid   
Jolsvai Marcell – 5. évfolyam
6. csapat: Megyei 45. helyezés
Milotai Mira
Seres Julianna
Fábián Laura  Vanpée Nathalie – 5. évfolyam

 
Begépelte: Pityputy

Fejér Megyei Bolyai Anyanyelvi Verseny
„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell.”
Bolyai János
Ezen a megmérettetésen iskolánk 10 csapata vett részt.

5. b osztály: - megyei 12. helyezés
Varázsmanók:
-Joó Luca
-Jolsvai Marcell
-Pásztor Máté
-Nyeste Dávid

5. a osztály: - megyei 13. helyezés
Agymenők:
-Vanpée Nathalie 
-Nagy Dorka
-Milotai Mira
-Seres Julianna

5. a osztály: - megyei 20. helyezés
Nyelvújítók
-Varga Dániel
-Danczinger Gergő
-Lindmayer Antal
-Farkas Bence

6. a osztály: - megyei 19. helyezés
Névelők:
-Pál Márton
-Túrós Boldizsár
-Pluhár Tamás
-Molnár Gergő

6. a osztály: - megyei 23. helyezés
Gumimacik:
-Németh Rebeka
-Furcsa Luca
-Moharos Eszter
-Bancsó Babett

6. b osztály: - megyei 25. helyezés
Írástudók:
-Bauer Róbert
-Debreceni Márta
-Váradi Barbara

6. c osztály: - megyei 26. helyezés
Minyonok:
-Rezes Richárd
-Joó Tímea
-Kővári Petra
-Tóth Boglárka

6. c osztály: - megyei 31. helyezés
Csillámpónik
-Szücs Sára
-Stich Adrienn 
-Fischer Fanni

7. osztály: - megyei 11. helyezés 
Mozaikszó:
-Ráczkevy-Eötvös Blanka
-Szücs Lili
-Danis Brigitta
-Jónás Levente

8. osztály: - megyei 20. helyezés
Csipetkék:
Sas Boglárka
Marincsák Lilla
Sávai Dóra
Somogyi Nóra

Sajnos a tavalyi évvel ellentétben 
most nem jutott a megyei első 10 
helyezett közé csapatunk.  
 
Kiemelkedőnek mondható azon-
ban az 5.b-sek, az 5.a-s ”lánycsa-
pat” és a 7.-esek 11-13. helyezése, 
hiszen őket hajszál választotta el 
az élmezőnytől.

SElet<3
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A divat világa <3

Sziasztok! 
A mai divatvilágba besorolták a csőnadrágot is, mely eléggé elterjedt az országban, és nyilván 
iúk és lányok is egyaránt hordják.

Ha már a divatról beszélünk, besorolnám az ujjatlan felsőt és is, illetve a kivágott farmernad-
rágot is. Sokszor hordok ilyet. 

Kifejezetten szeretem az ékszereket, mint szerintem minden lány. A lányok értenek inkább a divathoz. Ez 
onnan is látszik, hogy a lányok sokkal többet shoppingolnak (már amelyik) többféle 
plázában, bevásárlóhelyen. A lányok általában csapatosan mennek shoppingolni, 
illetve 4-5-6 lány. Így sokkal élvezetesebb a shoppingolás , ha többen vagyunk. 
Hisz, ha akarunk venni egy felsőt, és kettő közül kell választani, megkérdezhetjük 
a lányoktól, hogy melyik áll jobban, illetve melyiket lenne érdemesebb megvenni! 
Térjünk át a cipőkre!:)

Az, hogy cipőket veszünk, a lányoknak és iúknak is fontos dolgot jelent életünkben!:$ De ez is nyilvánvaló-
an fontosabb a lányoknak. A nagyobb lányok (kb.:14-15-16 évesek) már inkább magas sarkút hordanak(már 
amelyik).Nagyon szépek,de nem mindegyik egészséges! Egyelőre ennyi a divatról!

:$ Elet <3
Rajzpályázat 

Kedves Gyerekek!
Szeretitek az ünnepeket? Szeretitek lerajzolni őket? Akkor 
most itt van rá a lehetőség! Rajzoljatot olyat, ami a kará-
csonnyal kapcsolatos. Mondjuk egy téli tájat, a kis Jézus szü-
letését, a Mikulást, vagy akár azt, hogy hogyan ünnepeltétek 
a családban az ünnepeket.

Pályázataitokat adjátok le osztályfőnökötöknek
vagy Berze Márta néninek.
Eredményhirdetés a 12. évfolyam 1. számában, 
2016. január végén.

Határidő: 2016.01.22.
Szeretettel várjuk pályázataitokat! 

Smiley 

FILMAJÁNLÓ

Ted
A ilm maga arról szól, hogy egy kisiú nyolc évesen karácsonyra 
kap egy plüssmacit. A maci egy varázslatos kívánságra ÉLETRE 
KEL. Erre az egész város feligyel, és Ted egy-kettőre híres lesz. 
De sosem felejti el az ő hűséges barátját, John Benneth-et. Sok 
kalandon esnek át együtt. Ha többre vagy kíváncsi, nézd meg a 
ilmet! De a csak 
12 éven felül!!!!
 

Őzike



Krétafirka                       12. évfolyam 1. szám   §   2016. január 4.12

Magyarország Utánpótlás Pályakerékpáros Bajnokság  

Szombaton éjszakai horgászaton voltam, fáradtan és 
álmosan, de magabiztosan indultam el vasárnap reggel 
Budapestre. Az úti cél a Puskás Ferenc Stadion mögött 
elterülő Millenáris Kerékpárpálya volt. A szüleim vit-
tek minket három csapattársammal és a két öcsémmel 
együtt. Ott már várt ránk Gyuri bácsi, Ottó, az edzőnk és 
az országúti versenykerékpárjaink. Átöltözés után kez-
dődhetett a bemelegítés, ki a hozott görgőkön, ki a pályán 
készült a versenyre. 10-en voltunk a korosztályomban, 
ebből 4-en etyekiek a TUTTO BICI-től, mellettünk 
még több nagyon híres csapat, mint a KSI (Budapest), 
SZSZKE (Szekszárd), DKSI (Debrecen), győri kerékpáro-
sok, Fradi kerékpárosai vettek részt a versenyen.
Az első szakasz 200 m-s volt, le kellett borítanunk (kerék-
páros szakszó: az ovális pálya legmagasabb pontja, ami 36 
fokban döntött, onnan kellett letekerni nagy sebességgel) 
a pálya tetejéről, ez nagyon félelmetes egy ilyen magas és 
döntött részen. Ez volt az első győzelmem. Nagyon elfá-
radtam, de a bemelegítést folytattam, mert tudtam, hogy 
1 óra múlva újra rajthoz állunk.

A második szakasz 500 m-s volt, nagyon nagyot men-
tem, álló rajtból, ami még nehezítette a dolgom. Nagyon 
örültem,mikor újra bemondták a nevemet. Ez így a má-
sodik győzelem volt. Fáradt voltam és egy köhögős-orr-
folyós betegség is kezdett rajtam kijönni, ami előző héten 
a bátyáimat betegítette meg. 

A harmadik szakasz 1000 m-s volt, délután kezdődött, 
előtte ebédeltünk, pihentünk. Bemelegítés után, álló 
rajtból indítottak minket. Ottó, az edzőm, Gyuri bácsi, 
Kori a régebbi edzőm és a szüleim is végig ordítottak, 
tudták, hogy erőtlen vagyok már. Ez tartotta bennem a 
szuszt, ez adta a legnagyobb erőt! Itt második lettem, de 
az összesítés szempontjából már mindegy volt, mert a 
három szakasz időeredménye mutatta, hogy én vagyok a 
leggyorsabb.

Eljött a várva várt éremosztás. Felszólítottak a dobogó 
legfelső fokára. Csodálatos érzés volt ott állni és hallgatni 
a tapsvihart. Az érem nagyon szép, nagyon örültem neki. 
A csapattal pezsgőt bontottunk és együtt ünnepeltünk. 
Így telt el a vasárnapom a Magyarország Utánpótlás Pá-
lyakerékpáros Bajnokságon. 

Gratulálok a csapattársaimnak is, mert nagyon jól teljesí-
tettek ők is.

Miksa Csobán

6.a osztályos tanuló
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PC-s játékok - Team Fortress

Ez egy multiplayer játék, ha van kedvetek, tölt-
sétek le! Én azért indítottam ezt a rovatot, mert 
szeretnék jó pc-s játékokat bemutatni Nektek.
Na, szóval ebben a cikkben nagyrészt azt 
szeretném leírni, hogy hogyan töltsétek le a 
játékot, de persze azt is leírom, hogy nagyjá-
ból miről szól a játék, és hogy mit kell benne 
elérni/csinálni. Kezdjük akkor a lényeggel: az 
az, hogy sokféle szerveren játszva a legjobbak 
legyünk.

Akkor most leírom, hogyan töltsétek le. Elő-
ször is nyissatok egy böngészőt, azután írjátok 
be a google-be, hogy Steam. Igen, gondolhat-
játok, hogy ez nem a játék maga, hanem egy 
játékletöltő oldal. Igen, aztán kattintsatok rá a 
megfelelőre, majd lépjetek be és töltsétek le. Jó, 

ha ez megvan, akkor lépjetek be és menjetek 
rá a KÖNYVTÁR feliratra. Ott menjetek rá a 
játékok letöltésére. Majd (ezt ki lehetett követ-
keztetni) írjátok bele a keresőbe, hogy TEAM 
FORTRESS, aztán egyértelműen töltsétek le. 
Nagyjából ennyi lenne.                                   

PinkiPáj

Selie
Ti mennyire szerettek selie -zni? Én őszintén meg-
mondom, szeretek, de nem imádok. .
Van, aki túlzottan sokat selie-
zik  egy nap, és van, aki egyálta-
lán nem! Például én is szoktam 
selie-zni, de nem sokat. Sok 
ember sokat selie-zik, s a leg-
több közülük lány.   
Legalábbis szerintem a lányok 
többet selie-znek, mint a iúk.

Írjátok majd le véleményeteket egy papírra, adjátok 
oda Berze Márta néninek és írjátok rá az „:$elet<3 
nevet. Köszi! A selie-ről ma ennyit. Sziasztok!
:$elet<3

Habár van olyan iú is, persze, aki elég sokat selie-
zik. Szerintem az már ciki… Szerintetek? 

Ha 50-nél több véleményt kapok, akkor lesz számo-
tokra egy meglepetésünk a következő számban! 

Adiemus
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Szövényi Dóra (4.a) fogalmazása

Egy nap a könyvtárban 

Október 8-án elmentünk a könyvtárba. Ott Andi néni nagyon szívesen fogadott minket. Észrevettük, hogy 
a gyerekkönyvtár nincs nyitva. Andi néni elmagyarázta, hogy miért nincs. Azt is elmagyarázta, hogy először 
találós kérdéseket kell megfejtenünk.

Volt egy nagy dobókocka, amivel felváltva dobtak a csapatok. Először a piros csapatnak kellett kitalálnia, 
hogy hol van a Szépvölgy. A kék csapatnak pedig ki kellett találnia, hogy milyen ábrák vannak az etyeki címe-
ren. Aztán újra a piros csapat következett, nekik pedig azt kellett megfejteniük, hogy milyen színű az etyeki 
címer. Most pedig a kék csapat következett: nekik meg kellett számolniuk, hogy hány képeslapon szerepel az 
etyeki iskola. Aztán újra a piros csapat következett: nekik pedig azt kellett megmondaniuk, hogy hány oldalas 
a Micimackó. Azután megint a kék csapat jött, nekik pedig azt kellett megmondaniuk, hogy hány fejezetes az 
Utolsó sárkány kalandjai című könyv. 

A játék végén jutalomként bemehettünk a gyermekkönyvtárba könyveket nézegetni. Aki ki akart kölcsönözni 
könyvet, az választhatott magának egyet. Nagyon jól éreztük magunkat, és szép emlékekkel tértünk vissza az 
iskolába.

Begépelte: Totoro

Zenesarok 

A zene a hangok és a csend érzelmeket kivál-
tó, tudatos elrendezésén alapul, létezésének 
lényege az idő. Mindez szép és jó, de nem a 
Wikipédiából kiszedett sorokkal akarlak un-
tatni titeket, hanem úgy igazából, a saját sza-
vaimmal akarom megfogalmazni mindazt, 
amit a zenéről gondolok.
A zene az jó. Ez evidens. Azonban a zenéről 
az is tudvalévő, hogy különböző fajtáit tud-
juk megkülönböztetni, akárcsak egy állat-
nak. Talán ezért is hangoztatjuk gyakorta, 
hogy a zene él.
A zenének – mint mondtam - sok fajtáját 
ismerjük, ebből néhányat fel is fogunk nek-
tek sorolni az idei évben. Készüljetek, mert 
górcső alá fogjuk venni a rapet, a dubstepet, 
a rockot, amely személyes kedvencem, de 
még a komolyzenét és rengeteg más alfaját is 
megismerhetitek eme sokoldalú állatfajnak. 

Lewiii

Helyi versmondó versenyen részt vevő alsó ta-
gozatosok diákok névsora és helyezettjei
1.a
1. Brandeis Lili II. helyezés 
2. Tordai Alex
3. Illés Máté
4. Péter Anna III. helyezés
5. Gulyás Márk
6. Máté Zalán
7. Vitályos Etele III. helyezés
8. Szilágyi Balázs
9. Rafael Vivien
10. Szikla Anna
11. Tátrai tamás
12. Bancsó Balázs III. helyezés
1.b 
1. Kiss Dominik I.helyezés.
2. Varga-Kittner Fanni
3. Pásztor Nóra
4. Brossmann Mira
5. Vanpeé Jázmin
6. Páhi András
7. Jung Balázs
8. Keresztesi Kornél
9. Oravetz Zoltán
10. Rádics Máté
11. Debreceni Richárd
12. Doktor Péter
2.a 
1. Berényi Hanna I. helyezés
2. Rádics Koppány 
3. Szövényi Regő
4. Nagy Borbála
2.b 
1. Czakó levente
2. Forster Luca
3. Nagy Gréta Rebeka II. helyezés
4. Opóczki jázmin
5. Regős Ábel
6. Tátrai Eszter
7. Varga Viktória III. helyezés
3.a
1. Varga-Kittner Luca II. helyezés

2. Gulyás Olivér III. helyezés.
3. Bancsó Blanka
4. Piszter Dóra Nadin
5. Szikla Eszter
3.b
1. Pásztor Izabell I. helyezés
2. Juhász Melitta 
3. Antal Anna Kata
4. Tibay Panna
5. Vanpée Emma
4.a
1. Doktor Tamás I.helyezés.
2. Debreceni Jusztina 
3.  Szövényi Dóra
4. Loós Dóra 
4.a
1. Kácsor Noémi II. helyezés
2. Farkas Petra
3. Mohos Anna III. helyezés

A legjobbak az alcsútdobozi 
József Nádor Általános Iskola által 
rendezett területi Márton-napi 
versmondó versenyen képviselték 
iskolánkat, s az alábbi helyezéseket 
érték el. 
1. évfolyam: Brandeis Lili III. 
helyezés
2. évfolyam: Nagy Gréta Rebeka 
II. helyezés
3. Pásztor Izabella: különdíjban 
részesült
Emléklapot kapott Kiss Dominik, 
Berényi Hanna, Varga-Kittner 
Luca, Kácsor Noémi, Doktor 
Tamás

dr. Pappné Mocsai Andi néni
alsó tagozatos munkaközösség-

vezető
(begépelte: Őzike)
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Halottak napja
(Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum)

November első napján volt az a nap, amikor minden ember (a legtöbb) kiment elhunyt szerettei sírján gyertyát 
gyújtani…
Szerintem NEM csak akkor kell kimenni a temetőbe, amikor valamilyen ünnep van. Némelyik ember csak 
ezeken a napokon hajlandó azt az apróságot megtenni, hogy kivigyen egy szál virágot vagy esetleg gyújtson egy 
gyertyát.

Ne nézzetek rám borzalommal,

ha meghalok:

az a halott a koporsóban

nem én vagyok.

Csak hamu az, elomló televény.

A láng eltűnt. A láng - az voltam én.… 

(Gárdonyi Géza)

 

A halottak napja az a nap, amikor megemlékezünk a halottakra, de emlékezzünk 
rájuk örökre! A halottak napja az a nap, amikor gyertyát gyújtunk tőlünk eltávozott szeretteink emlékére, 
amikor kimegyünk a temetőbe gyertyát gyújtani,de ez ne így legyen! Nem kell ahhoz akármilyen ünnep, 
hogy emlékezzünk rájuk!

#Barbe

Népi idézetek:
„Az ő szívük megpihent,

a miénk vérzik,

a halál fájdalmát

 csak az élők érzik.˝

 ,,Porból lettek, porrá válnak,

  poraid majd tovább szállnak,

  és lelked is tovább száll,

  emlékezünk még terád!”

A párizsi terrortámadások

Péntek 13-a. A kísérteties véletlen szinte ordít az esetből, és ilyenkor joggal feltételezhetjük, hogy talán nem is olyan 

véletlen az az ominózus véletlen. 

Nyugodt párizsi éjszaka volt, turisták nyüzsögtek 
az utcákon, drukkerek szorítottak kedvenc 
csapatuknak a meccsen. Mindezt ad-
dig, amíg a lövések el nem dördül-
tek. 
 
Szélsőséges iszlám terroristák 
támadták meg a várost, külön 
csapatokba verbuválódva, és 
ötpercenként lecsaptak a város 
egy-egy szegletére. A legtöbb 
áldozatot a Bataclan klubban 
lecsapó csapat követelte, mint-
egy 89 ember vesztette életét. Ezen 
felül rengeteg más helyszínen intéz-
tek támadást, azokon a helyeken össze-
sen 40-50 áldozatot követelt az éjszaka. 

A terroristák után hajtóvadászatot hirdettek. Kis-
vártatva rá is bukkantak rejtekhelyükre, az 

ottani tűzharcokban viszont a terro-
risták szenvedtek veszteségeket. És 

a párizsiakkal ellentétben ők egy-
általán nem voltak ártatlanok. 

Franciaország a dzsihadisták 
fenyegetései ellenére sem állí-
totta le a hadsereg mozgósítá-
sát az Iszlám Állam ellen, sőt, 

Hollande francia elnök azt nyi-
latkozta, immár még inkább a 

szervezet elpusztítására törekednek 
a Föld színéről. 

A Bataclan klubban ekkor lépett fel az Eagles of Death Metal zenekar, akik közül szerencsére senki nem vesz-
tette életét, de miután az Iszlám Állam közölte, hogy szándékosan az ő koncertjükkor kezdték el a mészárlást, a 
turnéjuk további állomásain lévő rajongókra való tekintettel az együttes lemondta az európai körútját, többek 
között a budapesti A38-as hajón való fellépését is.
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Október 6-a - Az aradi vértanúk
1849. augusztus 13-án Világosnál a magyarok az orosz csapatok előtt letették a fegyvert. A tábornokok úgy 

hitték, hogy az oroszok megvédelmezhetik őket a vérszomjas Haynautól, de csalódniuk kellett. Augusztus 

22-én az oroszok elvették fegyvereiket, majd másnap átadták őket az osztrákoknak. Augusztus 25-én érkeztek 

Aradra, s még aznap megkezdődtek a kihallgatások. Mindegyikük két kihallgatáson vett részt, s ezt követően 

lehetőségük nyílt írásban utólagos beadványt intézni a hadbíróságnak.

       

Eközben augusztus 27-én az igazságügy-miniszter, Schmerling, a minisztertanács elé terjesztette az ítéletekkel 

kapcsolatos elképzeléseket. Bár mérsékeltebb volt, mint Haynau, emberségről még sincs szó: "A legnehezebb 

kérdés, hogy a törvények teljes szigorával, halálbüntetéssel kell-e sújtani minden vizsgálat alá kerülőt, vagy 

pedig halálbüntetés helyett másfajta büntetést kelljen-e elszenvedniük a kevésbé vétkeseknek. Erre vonatko-

zólag általánosságban ki lehetne mondani, hogy a legvétkesebbnek a törvények szerint kell lakolniuk, a kevés-

bé vétkesek esetében pedig báró Haynau táborszernagyra kell bízni, hogy másfajta büntetést szabjon ki rájuk."

       

A minisztertanács elfogadta Schmerling javaslatát, csak Bach belügyminiszter toldotta meg azzal, hogy Hay-

naut megfelelő hatalommal kell felruházni ahhoz, hogy a büntetéseket gyorsan végre tudja hajtani. Bár Ferenc 

József augusztus 29-i legfelsőbb kézirata Haynaut arra kötelezte, hogy " ... a halálbüntetést csak a legbűnösebb 

és legveszedelmesebb egyéneken hajtsák végre ...", de a halálbüntetés tényéről csak utólagosan kellett jelentést 

tennie az uralkodónak. Schmerling ugyan némi erőtlen kísérletet tett arra, hogy elérje: Haynau csak a halálos 

ítéletek bécsi megerősítése után hajtathassa végre az ítéleteket. Schwarzenberg miniszterelnök, Bach és Hay-

nau azonban megakadályozták a királyi kézirat mérséklését. Eközben Haynau - a komáromi várvédőkkel tör-

ténő egyezkedés közepette - Ernsttől, a vértanúk perének tárgyalásvezető hadbírájától megkapta az ítéleteket 

megerősítés végett. 

A "bresciai hiéna" azonban még vár, október 2-án rendelkezik csak a kivégzés módozatairól. Október 6-ára, 
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Latour halálának évfordulójára tűzte ki a kivégzéseket. Az aradi foglyok még reménykedtek, október 4-e, az 

uralkodó névnapja, lehet, hogy amnesztiát hirdet. De minden remény szertefoszlott ezen a napon, mert am-

nesztia helyett Haynau végzése érkezett meg. Másnap reggel hét órakor Ernst hadbíró felsorakoztatta a tábor-

nokokat, s kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték a tábornokokat, majd visszavezették őket a cellájuk-

ba, megtagadva tőlük azt a kérést, hogy együtt tölthessék az utolsó napot.

Október 6-án hajnali kettő és három óra között a papok felkeresik a halálraítélteket. Aulich Lajos Horatius 

verseit olvasgatta, Török Ignác Vauban várépítésről szóló könyvét bújta, Láhner György fuvoláján játszott, Des-

sewfy Arisztid még aludt.

 Többen még utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. Fél hatkor először a golyó általi halálra ítélteket 

- Schweidel Józsefet, Kiss Ernőt, Dessewfy Arisztidet és Lázár Vilmost - vezették a kirendelt katonaság közé. 

12 katona állt fel velük szemben töltött fegyverrel, majd midőn a parancsnokuk kardjával intett, a lövések el-

dördültek, Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a lövés, 

ezért három katona közvetlenül elé állt, s leadták a halálos lövést Kiss Ernőre is.

Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő sorrendben: Poel-

tenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagy-Sándor József, 

Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly. 

Ez utóbbi vértanú büntetését - saját apja közbenjárásának köszönhetően - súlyos-

bították, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kellett 

néznie társai kivégzését. Sorra búcsúztak el egymástól, Vécseynek már nem volt 

kitől búcsút vennie, ő Damjanich holttestéhez lépett, és bár nem szívlelték egy-

mást, most megcsókolta Damjanich kezét.

A vértanúk levétele a bitófáról 

A kivégzést követően az elítélteket elrettentésül köz-

szemlére tették ki, majd este az agyonlőtteket a sánc-

árokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették 

el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a 

felakasztottakat levetkőztetve helyezték hol a bitófa elé, 

hol mögé, majd melléjük döntötték az akasztófa oszlo-

pokat is.
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Idén is – Az állatok világnapja

Ebben a tanévben is, mint mindig, Az állatok világnap-
ja alkalmából meghirdettük az Állatismereti versenyt. 
A feladat egy-egy állat szöveges bemutatása és illuszt-
rálása volt. Idén is nagyon sokan indultak a versenyen.  

A beérkezett pályaművek közül a háromtagú zsűri 
(Csizmadia Gábor tanár úr, Porkoláb Magdolna ta-
nárnő és én) a mellékelt alkotásokat tartotta a legérté-
kesebbnek. A résztvevők jutalma egy kirándulás volt a 
Fővárosi Állatkertbe.
 
Csodáljátok meg a pályamunkákat, melyek még min-
dig iskolánk bejárati részét díszítik – higgyétek el, 
mindjárt másképp kezdődik a napotok!
 
A győzteseknek gratulálunk, s reméljük, már pusztán 
a pályázaton való részvétel hasznos volt számotokra, s 
sok örömet okozott.

Visontai Erika néni
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INTERYOU 
Csizmadia Gábor tanár úrral 

--------------------------------------------------
- Hány éve fut, sportol?
- 30 éve.

--------------------------------------------------
- Hogy határozta el, hogy sportolni fog?
- Egyetlen sport sem tetszett, csak a futás, mert 
kitartást igényel, és mert kicsinek nagyon hiperaktív 
voltam, mint Bauer Robi. 

-------------------------------------------------
- Lefutotta már a maratont?
- Összesen 26-szor futottam le, ebből 9 nemzetközi 
volt, a többi ultramaraton, ami 42 km feletti táv volt.

------------------------------------------------
- Miért tartja jónak a futást?
- Mert felszabadít, stresszoldó és gondolkodásser-
kentő.

-----------------------------------------------
- Mi szerint fut?
- Edzésterv szerint, ami heti 80 km minimum.

-----------------------------------------------
- Milyen díjakat nyert?
- Igazából kategória szerint futok.

-----------------------------------------------
- Mennyi ennek a futásnak az ideje?
- 2 óra úgy 23-25 km, simán belefér az időmbe.

-----------------------------------------------
- Mi szükséges a maratonhoz?
- Felkészültség és gondolkodás, ez mind 4 órát vesz 
ki a napomból.

-----------------------------------------------
- A futás egészséges?
- A versenysport nem egészséges, de szerintem az 
egészséges élethez elengedhetetlen a sport és az 
egészséges táplálkozás.

--------------------------------------------------
- Extrém sportok érdeklik?
- Nem nagyon, de a hosszú távú futás extrémnek 
nevezhető. 

-------------------------------------------------
Köszönjük az interjút, Gábor bácsi!

Barbe és bookmovie 

Az iskolaközösség nevében köszöntjük 
Csizmadia Gábor tanár urat abból az 
alkalomból, hogy a 2015. október 23-i 

ünnepségen kitüntették az
 Etyek Sportjáért Díjjal!!!
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A magyar labdarúgó válogatott

A magyar válogatott ebben az évben kijutott az EB-re az alábbi meccsek eredményeképpen:

• 2015. március 29. – a görögök ellen 0:0
• 2015. június 13. - Finnország ellen 0:1
• 2015. szeptember 4. - Románia ellen 0:0
• 2015. szeptember 7. - észak-írek ellen 1:1
• 2015. október 8.- Feröer-szigetek ellen 2:1
• 2015. október 11. - görögök ellen 4:3
• 2015. november 12.  - Norvégia ellen 0:1
• 2015. november 15. - Norvégia ellen 2:1

A csapat:

• Király Gábor
• Kádár Tamás
• Guzmics Richárd
• Fiola Attila
• Lang Ádám
• Gera Zoltán
• Dzsudzsák Balázs
• Elek Ákos
• Nagy  Ádám
• Kleinheisler  László
• Priskin Tamás
 Vezető edző: Bernd Stock

HAJRÁ, FIÚK!!!!! HAJRÁ, MAGYAROK!!!!!

 B@by142, Z’Guszto

Disneyland, Párizs

Disneyland egy hihetetlenül gyönyörű hely. Az 
egész 2 parkból áll: az egyik (Disneyland Park) 
a mesékkel, a másik (Walt Disney Studios Park) 
a ilmes trükkökkel foglalkozik. A Disneyland 
Park 4 részből áll: Fantasyland, Adventureland, 
Discoveryland, Frontierland. A Walt Disney 
Studios Park szintén 4 részből áll, de ezek nem 
olyan nagyok, mint a másik parkban: Front Lot, 
Toon Studio, Production Courtyard, Backlot. A 
„Disneyland Park” park nagyon szép, és rengeteg 
a játék: 2 féle hullámvasút, kísértetkastély, körhin-
ta, labirintus stb. Ezen kívül rengeteg látványosság 
van, pl. Hamupipőke kastélya (mint a Disney il-
mek elején) vagy a kis utca, mint az animált Dis-
ney ilmekben (pl. a Mickey egérben). De talán a 
legaranyosabbak a díszletek, pl. a virágokból kira-
kott Mickey egér fej. A „Walt Disney Studios Park” 
bevezet a ilmkészítés világába (már ha beszélsz 
franciául). Amint belépünk, egy cuki szobor fo-
gad, amin a Disney alapítója sétálgat Mickey egér-
rel kézen fogva. Itt főleg mozitermek és színházak 
vannak, de mindegyik más témával foglalkozik, 
pl. (a nevük elárulja a témájukat) „Cinémagique”, 
„Animagique”, „Walt Disney Animation”, „Studio 
Team Tour”, stb.. Van egy torony, ami a „Tower of 
Terror” nevet viseli. (Elvileg) bemész, beültetnek egy „dobozba”, ami olyan, mint egy lit, felhúznak 5 emelet 
magasra, aztán ledobnak. Az egész hely nagyon menő, és az benne a legjobb, hogy ha kiizeted a jegyet, ingyen 
felülhetsz mindenre. Viszont a rossz, hogy mindkét parkba külön kell jegyet venni. Disneylandhez rengeteg 
hotel tartozik, ahonnan ingyenesen használható busz indul egyenesen Disneylandbe. 
Egyébként meg egy nagyon király, barátságos hely az egész, nekem legalábbis minden álmom, hogy egyszer 
eljussak oda!        Lysandra
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Cserediák hét – 2015. október

Októberben ismét 6 remshaldeni cserediákot láthatott ven-
dégül iskolánk. Az időjárás ugyan nem kedvezett nekünk, 
ennek ellenére a gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt a 
programokon. Ellátogattunk a Korda Filmparkba, bowlin-
goztunk Biatorbágyon a Viadukt Sportközpontban. Kirán-
dultunk Szentendrére, ahol a skanzen takácsműhelyében 
rövid történeti bevezető után bőrdíszműves foglalkozáson 
vehettek részt a gyerekek. Az Ödön-majori tehenészet és a 
sajtkóstoló is nagy élmény volt a német diákok számára. A 
polgármesteri hivatalban dr. Ivanyik Andrea jegyző asszony 
köszöntötte vendégeinket, majd a pizzériában közös ebédre 
hívott meg minket. A Budakeszi Kalandparkba idén sajnos 
az időjárás miatt nem tudtunk eljutni, helyette a gyerekek 
Etyekhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg a faluban. 
Pénteken a művészeti iskola látta vendégül a tanulókat, 
akik néptánc, illetve kézműves foglalkozásokon vettek ré-
szt. Ezután megnéztük együtt az etyeki sváb tájházat, és az 
Etyeki Németek Egyesületénél közösen paprikás krumplit 
főztünk ebédre. Német és magyar gyerekek mindanny-
ian kivették a részüket az előkészületekből, a inom ered-
ményen pedig maguk is elcsodálkoztak. Este a sulibulin 
búcsúztattuk vendégeinket, ami szintén nagy élmény lett 
számukra. 

Kazinczy-Jámbor Ágnes

Bigyó

- Egy ember az élete során annyit sétál, hogy 5-ször megkerülhetné a Földet.
- A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukná a szemét, mivel a szemgolyói segítségével nyomja le a falatot 
a gyomrába.
- Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát produkál.
Ez alapján, két tehén egy nap alatt megtöltene egy egész fürdőkádat…
- Egy párnát átlagosan 6 évig használunk.
- Az egész eddigi történelem során az emberiség összesen annyi aranyat bányászott ki a földből, ami 2 olimpi-
ai úszómedencét töltene ki.
- A gravitáció miatt egy fa elméletileg maximum 130 méter magasra nőhet meg.
- Egy kék bálna szájába akár a saját tömegével megegyező súlyú vízmennyiség is befér egyszerre.
- A Föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található.
- A delinek név szerint hívják egymást.

Smiley  
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Az Arizona szobáról

Az iskolákban gyakori probléma a tanórák megzavarása, tanár, diák szenved a rendetlenkedőktől. Az Arizona 
Program ezt a problémát próbálja orvosolni, hiszen célja a tanárok számára a zavartalan tanítás, a tanulóknak 
a zavarásmentes, nyugodt tanóra biztosítása, valamint a felelősségteljes gondolkodás kialakítása a tanulókban, 
hiszen döntési lehetőségük van.

A program eredete:
Edward E. Ford vezette be 1994-ben egy phoenixi iskolában, Arizonában (innen az elnevezés). Sikere mi-
att széles körben elterjedt. Európában, Németországban dr. Stefan Balke (német pszichológus) alkalmazta 
először. 

Magyarországon is sok iskolában működik már, mi a Pestszentlőrinci Táncsics Általános és Német Nemzeti-
ségi Iskola tanárai és diákjai által kidolgozott programot tanulmányoztuk. Az ő tapasztalataikat is megfogadva 
alkottuk meg a sajátunkat.

Iskolánkban október 1-én indult az Arizona szoba. Eddigi hét tanulót küldtek ki az órákról a tanárok, mivel 
nem tartották be az alapszabályokat, s megsértették a többiek jogait.

Beregszászi Ági néni

KáVé – Kérdés-Válasz

Kérdésünk a következő volt: Jó ötletnek tartod az Arizona szobát?

Most is rengeteg válasz érkezett kérdésünkre. Kaptunk egy-két érdekeset is :-)
Igen: 63
Nem: 43 
Érvénytelen: 18

„Drága, kedves” Arizona szoba!” 
Az iskola diákjai leszavaztak! Jó, hogy itt voltál velünk, de már nem kellesz többé!” 

A szavazók

Gasztrosarok
Sziasztok! Elkezdődött a tanév, itt az ideje 
egy kis sütésnek-főzésnek! Ebben az évben 
leveseket, sütiket, husikat és még sok-sok 
ínyencséget fogunk elkészíteni! Mivel a suli 
újságot nem vihetitek haza, ezért ha valaki 
szeretné megcsinálni otthon az ételt a recept 
alapján, elkéritek Márta nénitől az e-mail 
címemet, és már küldöm is incsiincsi ételek 
elkészítésének titkait!

Almáspite
Hozzávalók:
A tésztához:
• 40 dkg inomliszt
• 10 dkg margarin
• 10 dkg mangalica zsír
• 150 g tejföl

• 1 kk. só
• 1 tk. cukor
• 1 kk. sütőpor

A töltelékhez:
• 1,5 kg alma
• 10 dkg cukor
• 1 cs. vaniliás cukor
• 0,5 ek. fahéj
• ek. zsemlemorzsa 

A tészta elkészítése:
A tésztához valókat gyorsan össz-
egyúrjuk, két lapba kinyújtjuk. 
Vékony linzertésztát kapunk. Az 
egyik lapot tepsibe tesszük, és a 
tölteléket rákenjük. Majd ráhely-
ezzük a másik lapot, a tetejét tejjel 

vagy tojással megkenjük. Villával 
megszurkáljuk, és előmelegített 
sütőben közepes hőfokra állítva 
megsütjük kb. 30 perc alatt. Meg-
szórjuk porcukorral.

A töltelék elkészítése:
A töltelékhez az almát magházától 
megtisztítjuk. Legyaluljuk, és egy 
edényben a cukorral, vaníliás cu-
korral és a fahéjjal addig pároljuk, 
míg a levét el nem főtte. Ekkor 
félrehúzzuk, és a zsemlemorzsát 
belekeverjük. Ha teljesen kihűlt, a 
tésztára kenjük.

Jó étvágyat kívánok!
 Smiley
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V. Országos szépíró verseny
sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,tanulási,magata

rtási nehézségekkel küzdő gyermekeknek

A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács 

és a Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány - mint a 

tanács adminisztratív és végrehajtó szerve - országos 

szépen író versenyt szervez Magyarországon működő 

közoktatási intézmények és határon túli, magyar nyelvű 

oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű (SNI) és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézségek-

kel küzdő gyermekek számára.

Iskolánkat ezen a versenyen az alábbi gyerekek 

képviselik: 

Rostás Milán 2. osztály

Balogh Martin 3. osztály

Kiss Napsugár 3. osztály

Fülöp Elizabet 4. osztály

Rostás Ramóna 4. osztály

Balogh Anita 4. osztály

Tóth Nikolett 4. osztály

Molnár Annamária 5. osztály

Mészáros Petra 5. osztály

Ágoston Dzsenifer 6. osztály 

Zsömbör Alíz 6. osztály

Gáspár Bettina 7. osztály

Moharos Fruzsina 8. osztály

A Tehetségnappal egybekötött országos döntő

2016. április 16-án lesz.

Az iskolai forduló: 2015. november 9-december 4. 

között lezajlott, izgatottan várjuk a végeredményt! 

Book movie

Az Olvasás éjszakája
Az éjszakája a könyvtárban zajlott. Úgy kezdődött az egész, hogy 19 órára kellett menni. Egy kicsit vártunk, 

hogy mindenki megjöjjön. Elkezdtünk játszani egy játékot, ami nagyon jó volt. Ezek után mindenki mehetett 

oda, ahova szeretne. Olvasgattunk, beszélgettünk. Felmentünk az emeletre, és megnéztünk egy mesét. Utána 

megint jöhetett az olvasás, dumcsizás. Este ettünk pár májkrémes, vajas kenyeret (ki mit szeretett volna). Isten 

igazándiból én mini fasírtot ettem volna, de a kívánságom nem vált valóra. Kaja után még egy kis játék, és a 

kisebbek már-már kezdtek kidőlni. Éjfél magasságában majdnem mindenki elaludt. És azért mondom, hogy 

majdnem, mert mi nem! Mi kerestük a kalandot, mert egyáltalán nem voltunk álmosak. Innen- ide, onnan-

oda mászkáltunk, de persze ezt mind úgy, hogy ne vegyék észre. Reggel kakaós kaláccsal és kakaóval vártak 

minket. A jó kis „nap” után kezdtek gyülekezni a szülők, és mindenki ment haza. 

Összefoglalva nagyon jó volt az Olvasás éjsza-

kája. Ha van kedvetek hozzá, jövőre jelentkez-

zetek ti is! 

Smiley 
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Halloween

Magyarországon a halloween nem régóta létezik. A 
halloween ősi kelta hagyományokból kialakuló ünnep, amit 
elsősorban angolszász országokban tartanak meg. Az ünnep 
őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb dé-
monok (a kelta halálisten, a druidák istenének) ünnepe, a 
samhain volt október 31-én.

A halloween eredete a római időkre nyúlik vissza, amikor 
a rómaiak elfoglalták a Brit-sziget jelentős részét. A római 
hódítások során Gallia integrálódott a Római Birodalomba, 
így a kelta kultúra ünnepeinek elemei kezdtek a római ünne-
pek hagyományaival összemosódni. A pogány kelta hagyo-
mányok közt szerepelt az őszisamhain ünnep, amit a kelta 
napisten tiszteletére rendeztek. Ekkor a mai Nagy-Britannia 
és Észak-Franciaország területén élő kelták megünnepelték 
a kelta újévet, amely október 31. éjszakájára esett, és megkö-
szönték a napistennek, hogy a földet és a termést gazdaggá 
tette.

Úgy hitték, hogy ezen az éjszakán az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel a 
lelkek ezen az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, 
hogy megkönnyítsék vándorlásukat. A kereszténység elterjedésével később Halloweennek nevezett pogány 
kelta ünnep napjának éjszakája jelentette a sötétség kezdetét, mert a kelták úgy hitték, hogy a napisten, Crom 
Cruach ekkor a halál és a sötétség istenének fogságába kerül. Október 31-én, az újév előestéjén Samhain ösz-
szehívta a halottakat, akik különböző formákban jelentek meg: rossz lelkek, gonosz állatok iguráit öltötték 
magukra. A kelta papok egy hegytetőn, a szent tölgy alatt gyülekeztek, tüzet gyújtottak, termény- és állatál-
dozatokat mutattak be, majd a tűz körül táncoltak. Reggel minden családnak adtak ebből a parázsból, hogy új 
tüzeket gyújthassanak vele, melyek elűzik a gonosz szellemeket és melegen tartják az otthonokat.

Az emberek állatbőröket vettek magukra és Crom Cruach bálványisten tiszteletére háromnapos ünnepet tar-
tottak. Ez volt az ősi ünnep, melynek pogány szokásai keveredtek aztán más ünnepekkel. Amikor a rómaiak 
elfoglalták a kelta területeket, ők is megtartották a saját szokásaikat. Bár időpontjában eltért, de több hasonló 
római ünnep is elvegyült a kelta halálkultusz ünnepével, úgyhogy mai állapotában ez az autentikusnak ismert 
pogány ünnep mediterrán elemeket is tartalmaz. A római Feralia a tavasz egyik legnagyobb ünnepségsorozata, 
a holtak emléknapja (innen a holtakról való emlékezés rituáléja), melyet az akkori naptár szerint február 13. és 
21. között tartottak. A Feralia ünnepét követte február 22-én a Caristia, ami az ókori Róma egyik vidám ünne-
pe volt, amikor a birodalom lakói megkülönböztetett igyelmet fordítottak családtagjaikra, és vidámsággal ol-
dották föl a Feralia komorságát. A családfő áldozatot mutatott be Lares-nek, az otthont oltalmazó, a családokat 
védő istenségnek, s rajta keresztül az ősök szellemének is, hálája jeléül, amiért egész évben óvták őket, és részük 
lehetett az aznapi ünnepi ételekben. A másik hasonló római ünnep pedig a Pomona-nap volt: Pomonának, a 
gyümölcstermésért felelős isteni szellemnek, a gyümölcsfák és kertek istennőjének, numennek az ünnepnapja, 
amely november 1-jére esett.

Z’Guszto, B@by142

Barcelona

Barcelona város Észak-Spanyolországban, Katalónia fővá-
rosa. A Földközi-tenger partján található, mintegy 120 km-re 
délre a Pireneusoktól és a francia határtól. Délen a Llobregat 
folyó, északon pedig a Besós folyó határolja. A Generalitat de 
Catalunya, azaz a Katalán Kormány székhelye. Érseki köz-
pont és egyetemi város, kiemelkedő európai kongresszusi 
centrum. Az 1992. évi nyári olimpiai játékok helyszíne. A 
Földközi-tenger harmadik legnagyobb kikötővárosa. Barce-
lona a második legnépesebb spanyolországi város, valamint 
a tizenegyedik legnagyobb az Európai Unióban. Manapság 
Barcelona elismerten globális város kulturális, pénzügyi, ke-
reskedelmi és idegenforgalmi szempontból is.

Nekem nagyon tetszik Barcelona, és szeretnék majd elutazni 
oda. A focicsapatról, a híres FC Barcelonáról is olvashattok 
Caesar jóvoltából.
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INTERYOU

Az év első interjúja  
Bacsa-Halász Renáta nénivel

- Tanárnő, összesen hány éve tanít itt?
- A 2008-2009-es tanévben érkeztem az iskolába, 7 
éve tanítok itt.

- Az iskolából néhány évre elment… Miért?
- GYES-en voltam, mert 2012-ben született egy 
iam, aki most 3 éves.

- Milyen tanárnak vették fel?
- Napközis tanárt kerestek, elvállaltam, és jelenleg 
az elsősöknek magyart is tanítok.

- Mi az, ami a legjobban tetszik Önnek ebben az isko-
lában?

- Az, hogy ez egy falusi és hagyományos iskola, 
emellett tetszik, hogy van egy művészeti iskola is.

- Átmenne dolgozni egy modernebb, kicsit jobban 
felszerelt iskolába?
- Nem, mert nem az számít, hogy jobban fel van-e 
szerelve, én ugyanis jobban kötődöm a hagyomá-
nyos iskolákhoz.

- Esetleg részt vett iskolai rendezvények megszervezé-
sében?
- Színházlátogatásokat szerveztem régen Váraljai 
Sára nénivel együtt, de most már csak egyedül.

Köszönjük az interjút Renáta néninek!

Schokoladekatze és Book movie

Iskolai Márton-nap

2015. november 11-én iskolánk ismét megrendezte 
az immár hagyományossá vált Márton-napi pro-
jektnapot. Tanáraink sok érdekes programmal ké-
szültek. Lénártné Till Cecília tanárnő  előadást tar-
tott nekünk a régi Márton-napi szokásokról, pl.: a 
tollfosztásról. Ez után minden osztályban sok-sok 
különleges töklámpás készült, melyek szebbé tették 
iskolánkat. Tanáraink folyamatosan gyártották ne-
künk a inom zsíros kenyeret és forró teát. Szlávik 
Borbála testnevelés-tanárnő izgalmas kidobós baj-
nokságot rendezett a felsős tanulóknak. Köszönjük 
mindenkinek, aki segített a szervezésben és emléke-
zetessé tette számunkra ezt a napot! Reméljük, jö-
vőre is megszervezhetjük a projektnapot olyan jóra, 
mint amilyen idén is volt!

Márton-nap

Ha a lúdnak csontja fehér,
Hideg lesz az idei tél.
Ha a lúdnak csontja barna,
Latyakos lesz majd az utca.

Márton-napi pecsenye?
Nem lesz gondja estére!
Ma minden falat falni való,
Gyereknek, felnőttnek hű, de jó!

Ne edd meg a liba csontját!
Törd el ketté, szerencsét hoz rád!
Állj ki a párkányra, nézd a csillagokat,
Ha nem azt, akkor a lampionokat!

Apró fények csillogása,
Vidám gyerek boldogsága.
Boldog napot hoz a házra
Márton-napi kívánsága.

Őzike
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ISKOLAI VERS-, NOVELLA- ÉS MESEÍRÓ VERSENY!!!

A NOVELLÁK, MESÉK TERJEDELME 
- ÉRJE EL AZ 1 GÉPELT OLDALT,

- NE HALADJA MEG A 4 GÉPELT OLDALT
(Times New Roman, 12-es betűméret).

A BEÉRKEZETT ÍRÁSOK MENNYISÉGÉTŐL FÜGGŐEN KÜLÖN ÉRTÉKELJÜK
- AZ ALSÓ ÉS FELSŐ TAGOZATOSOKAT, 
- A VERSES ÉS PRÓZAI PÁLYAMŰVEKET.

LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2016. január 22.

A LEADÁS MÓDJA: 
- KÉZIRATBAN MAGYARTANÁROTOKNAK VAGY

- ELEKTRONIKUSAN A berze.marta@gmail.com ÍMÉLCÍMRE.

Eredményhirdetés: a január végén megjelenő újságban.

A TAVALYI VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ VERSENY EGYIK GYŐZTES DARABJA

Oly gyönyörű… 

Víz csobogása,
Fák hajlongása
Oly gyönyörű,
Oly rendíthetetlen…

Méhek zümmögése,
Halk dünnyögése
Oly gyönyörű,
Oly rendíthetetlen…

Szépséges ibolya,
Karcsú kis viola
Oly gyönyörű,
Oly rendíthetetlen…

Drága kis katica,
Csodaszép kamilla
Oly gyönyörű,
Oly rendíthetetlen…

Erdők harsognak,
Madarak dalolnak,
Oly gyönyörű,
Oly rendíthetetlen…

Fák rügyeznek,
Emberek gyönyörködnek:
Oly szép,
Oly rendíthetetlen…

Virágok illata,
Hajnali zúzmara
Oly gyönyörű,
Oly rendíthetetlen…

Baglyok huhognak,
Kis őzikék suhannak,
Oly gyönyörű,
Oly rendíthetetlen…

A természet az öröklét,
Ne irtsd ki szellemét,
Látod, milyen szép
Ez a drága lét?

2015. 01. 20. Őzike

Z’Gusztó
Caesar
B@by142
#Barbe

Book movie
Őzike
Selet<33
Lysandra

Krétairka team
PinkiPáj
Smiley 
Pityputy
Totoro

Chelsea007
Leviii

Adiemus


