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Krétafirka
                       12. évfolyam 2. szám   §   2016. március 16.

Kedves Olvasóink!

Szeretettel köszöntük újra mindenkit, aki a Krétafirka legújabb számát a kezébe veszi. 
Örömmel vettem észre, hogy sokan várják a suliújságot, kérdeztétek, mikor jelenik már 
meg. Remélem, megérte türelmesen várni. 
A szerkesztőbizottság az elmúlt 3 hónap történéseit dolgozta fel a mostani írásokban 
– december, január és február legfontosabb eseményeit. Olyan nagy mennyiségű anyag 
gyűlt össze, hogy „meg kellett felezni” - ez a mostani szám a legaktuálisabb írásokat tar-
talmazza, a kevésbé aktuális vagy konkrét eseményhez nem kötődő cikkeket a következő 
Krétafirkában olvashatjátok majd, amely (mivel az anyag megvan hozzá) hamarosan kö-
veti ezt a számot.
Kérlek Benneteket, mind tanártársaimat, mind a diákokat, hogy bármiféle érdekességről, 
eredményről értesültök, ami az iskolát érinti, vagy éppen személyesen Titeket, tájékoz-
tassatok róla, írjátok meg!
Iskolánk honlapja megújult – Csizmadia Gábor tanár úrnak, Vona Sarolta tanárnő-
nek és Géczy Árpád igazgatóhelyettesnek köszönhetően. Csaknem napi rendszeres-
séggel követi az iskola életével kapcsolatos eseményeket. Lesznek egyezések a Kréta-
firkában megjelenő cikkek és a honlapon fennlévő írások között. Ennek több oka van. 
Egyrészt többeknek nincs otthon internetük, ezért az iskola honlapját nem tudják fi-
gyelemmel kísérni. Másoknak – nyilván a kisebbeknek – nem is olyan egyszerű a szá-
mítógép „kezelése”. Harmadrészt nyilván sokan vannak olyanok, mint én – éreznem 
kell a papír anyagát, illatát, hallani a lapok zizegését, igazán csak így tudok olvasni.  

Jó szórakozást kívánok mindenkinek! 

Adiemus
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1 - 2. évfolyam:
I. Dobó Viktória 2.a
II. Horváth Dóra 2.a
III. Nagy Gréta 2.b

3 - 4. évfolyam:
I. Loós Dóra 4.a
II. Tiszekker Levente 4.a
III. Bancsó Blanka 3.a
III. Varga-Kittner Luca 3.a

Különdíjasok:
Máder Lili 2.b
Furkó Karolina 2.b
Czakó Levente-Udvardi Sámuel 2.b
Molnár Boglárka 4.a
Lernyei Samu 4.a
Illés Kristóf 4.a
Franke Szófia 4.a
Szövényi Dóra 4.a
Sury Márton 4.a
Doktor Tamás 4.a
Kollár Dominik 3.a
Nagy Boldizsár 3.a
Debreceni Jusztina 4.a
Rostás Ramóna 4.a
Varga Dzsenifer Hajnalka 4.a

Bacsa-Halász Renáta néni

Az Állatok világnapja rajz- és kézműves pályázat eredményei (alsó tagozat)

GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK!
GYÖNYÖRŰ RAJZOKAT LÁTHATTUNK 

KIÁLLÍTVA BEJÁRATNÁL! 
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Advent

Az advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz:  az Úr eljövetele. 

Az advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal veszi kezdetét, és karácso-
nyig tart. Eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az ad-
venti vasárnapok a számát. Advent első vasárnapja mindig november 27. és december 3. közé 
esik, míg negyedik, utolsó vasárnapja december 18. és december 24. közé.
Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a 
karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak kezdetét.
 
Az adventi koszorú
Az első adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette 
el. Először 23 gyertya volt egy szekér kereken, majd 4 gyertya lett egy koszorún négy gyertya 
közül 3 lila vagy fehér és egy rózsaszín. (hit - lila vagy fehér gyertya, remény - lila vagy fehér 
gyertya, öröm - rózsaszín gyertya, szeretet - lila vagy fehér gyertya) A rózsaszín gyertyát gyújt-
juk meg harmadjára.
 
Az adventi böjt
Korábban szokás volt az adventi időszakban böjtöt tartani. Akik böjtölnek, azok nem esznek 
húst. A böjtölés hagyománya a 20. század közepén tűnt el. Az adventi böjti idő alatt tiltották a 
zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket, de az utóbbit az 1661. évi nagyszomba-
ti zsinat püspöki engedélytől tette függővé. 

Az adventi naptár
Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édes-
anyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a várva 
várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot 
talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik rész-
re rátűzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek minden este megegyen 
egyet-egyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vál-
lalkozásba kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska mögé egy-egy 
darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá. 

Mindenkinek békés adventi időszakot kívánok!
J.M.
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A tél

Szerintem mindenki örül a hónak, személy szerint én is. Mert szerintem jó hógolyózni és most 
már hóembert is építhettek, mert leesett végre a normális, tapadós hó. Ha tudtok, akkor elme-
hettek korcsolyázni pl. a Decathlonhoz, ott is van egy jó pálya, és ha még nincs korcsolyád, ak-
kor ott vehettek. Elmehettek síelni, mert az is jó muri és jó sport. De vigyázzatok, mert nagyot 
tudtok esni vele!!! Meg szánkózni is jó, mi az osztállyal a Kálváriára mentünk ki, és nagyon jó 
volt, mondjuk nem árt overált venni, mert nagyon vizesek lesztek. Meg szerintem szép, amikor 
esik a hó. A téli ünnepek is nagyon szépek, a karácsony, a szilveszter - én ezeket az ünnepeket 
szeretem, mert nagyon békések.

Téli sportok
• síelés
• szánkózás
• snowboardozás
• műlesiklás
• alpesi sí
• tobogán
• műkorcsolya
• síakrobatika
• északi összetett verseny
• jégkorong
• sífutás
• sílövészet
• rövid pályás gyorskorcsolya
• curling
• sígyaloglás
• bobozás
• jégvitorlázás

Macska
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Jótékonysági vásár 

Az idén is megrendezték a most már ha-
gyománnyá váló „jótékonysági vásárt”. 
Azonban most kibővítettük a választékot 
saját készítésű termékekkel is. A napközi-
sek - és akinek még volt kedve - készítet-
tek apró ajándékokat karácsonyra, amit 
a karácsonyi szünetet megelőző héten az 
iskola utolsó hetében szerdán, csütörtö-
kön és pénteken árultunk a tornaterem 
előtti folyosón. Én nagyon élveztem, 
nemcsak eladó, hanem vevő is voltam. A 
vásár szép bevételt hozott, amit az iskola 
javára fordítunk majd. Remélem, jövőre 
is megrendezzük a karácsonyi vásárt.

 
PinkiPáj

Gondolatok a csereberevásárról a 3. a osztályosoktó 

A csereberevásáron nagy volt a nyüzsgés és nagyon sok a játék. Barbie-k, autók, plüssök, nyak-
láncok, gyűrűk, focis kártyák. A csereberevásáron valamit valami jobbért cserélhetsz.

Kővári Hanna

Nagy volt a tömeg a vásáron, sokan cseréltek, és nagyon jó cuccok voltak. Én hazavittem egy 
rumbatököt, egy vízipisztolyt, anyukámnak egy gyönyörű szép nyakláncot és egy anyósnyelvet. 
Egyébként azért vittem haza vízipisztolyt, hogy a testvéremet locsoljam. Ilyen volt a cserebere-
vásár.

Csapó Dániel
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Kávészünet 

Először, amikor a osztályfőnököm mondta, hogy az iskolától kapunk karácsonyi ajándéknak 
egy előadást, nem tudtam, miről van szó, illetve hogy milyen előadással készülnek. Elmentünk 
a könyvtárba, és kiderült, hogy egy zenekar, a Kávészünet várt minket. Én, bevallom, hogy csak 
most ismertem meg őket, de nagyon megszerettem a zenéjüket. Érdekes, hogy ismert verseket 
ilyen jól el tudnak énekelni dalként. Még meg is táncoltatták az egész iskolát, s megtanítottak 
nekünk egy dalt. Nagyon megtetszett az előadás, ezért most is hallgatom őket. Még a neten is 
rákerestem, de sajnos nincs róluk valami sok infó… De az kiderült, hogy kávészünet tagjainak 
(az énekesnek és a gitárosnak) a neve Popovics György és Németh Ferenc. Először a Csillag 
születikben adták elő megzenésítve a Csonka vers című költeményt. Nagy sikert értek el vele! 
A kávészünetről most csak ennyit tudtam, sziasztok!

$elet<33

Szépíró Verseny 

Az SNI és BTM-es tanulók számára rendezett 
országos Szépíró Versenyre az iskolai fordulóból az 
alábbi tanulók jutottak tovább:

I. Kategória: -
II. Kategória: Balogh Martin 3. o.
 Balogh Anita 4. o.
 Fülöp Elizabet 4. o.
 Rostás Ramóna 4. o.
III. Kategória: Mészáros Petra 5. o. 
 Molnár Annamária 5. o.
 Ágoston Dzsenifer 6. o.
IV. Kategória: Gáspár Bettina 7. o.
 Moharos Fruzsina 8. o.

Sok sikert kívánunk Nektek a következő fordulóban!!!      Őzike
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Felső tagozatos versmondó verseny

Iskolánkban hagyományosan évente két versmondó versenyt rendezünk. Az egyiket december 
elején, a másodikat tavasszal, márciusban vagy áprilisban.
A decemberi versmondó találkozó témája kötött volt: a résztvevők a téllel, karácsonnyal kap-
csolatos verset választhattak.
A zsűri tagjai iskolánk magyartanárai, Mónika néni, Árpád bácsi és én voltunk, a zsűri elnöke 
azonban egy az iskolánkon kívüli, nagy tiszteletben álló idős úr, az Etyeki Versmondók Köré-
nek elnöke, Vida János.

A színvonalas versengés végül az alábbi eredménnyel zárult:

1. Seres Julianna 5.a
2. Furcsa Luca 6.a, Bancsó Babett 6.a
3. Jónás Eszter 5.a, Ráck Dorottya 7.a
Különdíjban részesült Váradi Barbara a 6.b osztályból.

Még idejében emlékeztetjük azokat, akik szeretik a verseket, hogy a következő versmondó ver-
seny április 13-án lesz, s itt mindenki a kedvenc versét mondhatja! Szeretettel várunk Bennete-
ket akár résztvevőként, akár nézőként.

Berze Márta néni
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A színjátszó kör karácsonyi előadása

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon az iskolai 
színjátszó kör egy briliáns előadással lepte meg az is-
kolaközösséget. Hauff A kőszív című meséjét adták 
Árpád bácsi rendezésében. Karácsony előtt mindany-
nyian jobbak akarunk lenni, így a darab időszerű is 
volt ekkor. 

A szereposztás a következő volt:
Ezékiel: Géczy Árpád
Péter: Varga Dániel 5.a
Borbála: Fedics Annamária 5.b
Tánckirály: Franta Ákos 5.b
Fekete: Joó Tímea 6.c
Fehér: Fischer Fanni 6.c
Hollandus Mihály: Rezes Richárd 6.c
Koldus: Nyári Noémi 6.b
A két Erzsi: Kővári Petra 6.c, Király Brigitta 5.a
Kocsmáros: Ráck Dorottya 5.b
Üvegemberke: Jónás Eszter 5.a

Köszönjük ezt a csodálatos és szívhez szóló előadást 
Árpád bácsinak és a színjátszóknak. Minden szerep-
lő fantasztikus alakítást nyújtott, így a darab minden 
pillanata élmény volt számunkra.
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December 31., Szilveszter

Babonák, amelyek a szilveszterhez kapcsolódnak:

- A régi magyar babona szerint, ha nem fa-
lunk fel mindent szilveszterkor, akkor az új 
esztendőben sem fogunk hiányt szenvedni. 
Tehát hagyj ételt a hűtőben meg a kamrában. 
(Ahányan megrohamozták a nagyáruházakat 
az idén is, ebben remélhetőleg nem lesz hiba!)  

- Aznap nem szabad baromfihúst enni, mert a 
baromfi elkaparja a szerencsénket.
 
- A hallal is jobb óvatosnak lenni, mivel folyó 
menti vidékeken - ezek szerint Budapesten 
vagy Szegeden is - szerencsét hoz (ahány pik-
kely, annyi pénz), máshol viszont baljós állat, 
hiszen vele elúszik a háziak szerencséje. 
 
- A boldogságot és az életet többféle rétessel 
lehet hosszúra nyújtani. Minél gazdagabb, bő-
vebben adagolt a töltelék a rétesben, annál bő-
vebben méri a boldogságot az ég az új eszten-
dőben. 
 
- Régi szokás az egész kenyér megszegése 
is, hogy mindig legyen a családnak kenyere. 

 Míg másoknak többnyire a karácsony, nekem 
a szilveszter a kedvenc ünnepem… Az új év 
számomra a tiszta lap… Sok újévi fogadalom 
van… Felnőtteknek: „Leszokom a cigiről.” pél-
dául… Gyerekeknél inkább ezek: „Jobban ta-
nulok.”, „Kedvesebb leszek.”, „Megváltozom.”…

- Egyesek, mikor a hóra néznek, a tiszta lap 
jut az eszükbe, az új élet… Mások pedig csak 
a hideget látják, a csendet… Te mire gondolsz, 
mikor a hóra nézel? Én arra,hogy nekem kell 
eltakarítanom!!!

Dzseni
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A magyar kultúra napja

A 2016-os év első iskolai műsorát január 22-én rendeztük meg a magyar kultúra napja alkalmá-
ból. Az idei előadás a magyar versekről, zenékről és a magyar néptáncról szólt. Autentikusan a 
Himnusszal kezdődött a műsor (ezen a napon azért is, mert 1823. január 22-én írta meg Kölcsey 
Ferenc a Himnuszt, nemzeti imádságunkat), de ahogy azt Vanpée Nathalie is elmondta, „kicsit 
újszerű formában”. Az iskola diákjai (kb. 60-an) együtt szavaltuk el a Himnusz mind a nyolc 
versszakát. Előtte mindenki felfrissítette a verset magában, majd osztályonként próbáltunk, s 
a szereplést megelőző héten minden nap együtt. Megható volt számomra az a pillanat, amikor 
a nyolcadikos diákok a közönségből fölálltak, és úgy hallgatták végig a Himnusz előadását. 
Öröm volt azt is látni, hogy a diákok, s a tanítványaik között álló tanáraink is bekapcsolódtak a 
versmondásba. Néptáncokat is láthattunk (többek között Sebestyén Márta énekére), amik felvi-
dították a kedvünket. Verset olvasott Ketterer Leila a magyar nyelvről, Milotai Mira a magyar-
ságról, Seres Julika Kodály Zoltán gondolatait tolmácsolta a népdalról, Jónás Eszterke pedig a 
magyarokról. Kecskés Levente Radnóti Miklós: Nem tudhatom című versét szavalta el, ami a 
magyarságtudatról, a hazaszeretetről szól. Én egy a magyar hősökről szóló verset szavaltam el. 
A megnyitó beszédet pedig Vanpée Nathalie, vagy ahogy csak én hívom, „Natha” mondta el. 
Levetítettük többek között a Kóti Jánoska: Magyarország az én édes, szép hazám című videót. 
Elhangzott az A csitári hegyek alatt című népdal Bíró Gergő előadásában. A műsort a Magyar-
ország című klip zárta le, amin több magyar híresség énekli együtt Geszti Péter dalát. A klip 
a lassan tíz éve történt 2006-os őszi zavargások és kormányellenes tüntetések idején jött létre. 
Összességében jó kis műsort kreáltunk. Berze Márta néni most is kiválóan mentoroskodott. A 
néptáncosok előadása is – Kis Zsuzsa néni vezetésével - színvonalas volt. És hát ott vannak a 
versmondók, vagy a szövegolvasók. Az ötödikes lányokban most is pozitívan csalódtam. Leila 
és Levi a maguk módján jók voltak. Meg szeretném köszönni a felém érkezett dicséreteket is a 
szavalásomért. Október 23. után most újra együtt dolgozhattam ismerős arcokkal. Bevallom, 
sokszor vágytam erre! Jó érzés velük találkozni, beszélgetni, szerepelni. Jó látni azt is, hogy van-
nak még igényes, tiszta emberek, akik tesznek az iskola jobb hírnevéért! Kívánom nekik, hogy 
ne hagyják abba a munkájukat!

Megnyitó: VanpéeNathalie
Versmondók: Milotai Mira, Ketterer Leila, Seres Julianna, Jónás Eszter, Kecskés Levente és 
Dobos Bálint
További résztvevők: a Himnusz szavalói és a néptáncosok
Felkészítő tanár: Berze Márta
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A magyar kultúra napján Kecskés Levente 8.a 
előadásában hangzott el:

Radnóti Miklós: Nem tudhatom

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát;
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer,  mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, 
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

A magyar kultúra napján  
Dobos Bálint mondta el:

Tóth Kálmán: Ki volt nagyobb?

Nem tudom én, melyik volt szebb,
melyik dicsőbb, melyik nagyobb,
az-e, aki bedöngette
Keleten a nagy érckapu?

Az-e, aki hét vezérrel
döntő karján sebet vágott,
hogy halálig védelmezik
ezt a dicső szép országot?

Az-e, aki réges régen
olyan nehéz halált tűrt el,
hanem akkor is, még egyet
leütött a táborkürttel?

Nem tudom én, melyik volt szebb,
talán az a híres László,
aki kivált seregéből,
oly magasan, mint egy zászló?

S mikor királynál is nagyobb 
úrrá akarták Őt tenni,
el nem ment egy tapodtat sem, 
mert csak magyar akart lenni.

Vagy az, aki Isten után 
a legnagyobb csodát tette,
mikor Nándorfehérvárnál
reá rohant Mohamedre?

Avagy az, ki a zászlóval
mellyen volt a Szent Szűz képe,
hogy ne jusson más kezébe,
úgy ugrott le a mélységbe?

Vagy az, aki Buda várban
vérhalálát úgy fogadta,
Hédervári öregapám
valamelyik öregapja?

Avagy az-e, ki fél kezével
malomkövet hengergetett,
két nagy karddal verekedett,
holtak hátán ivott-evett?

Vagy az volt a legdicsőbb,
hősebb, nagyobb mindannyinál,
az a nemes fiúból lett
világverő hollós király?

Vagy az, aki várfalánál
karjaiban jobban bízván,
Szigetvárnál kirohant, és
úgy halt meg holtak hídján?

Vagy az, aki?... Sokan voltak!
Nem tudom, hogy ki volt nagyobb,
csak áldom az Istenemet,
amiért én is magyar vagyok!
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Milyen lett az iskolánk félévi bizonyítványa?

Szóbeli értékelés helyett „beszéljenek” a számok. Ha valaki alaposan tanulmányozza a tábláza-
tot, sok mindent megtudhat belőle. Nagyon tanulságos kimutatás.

ALSÓ TAGOZAT 3-4. osztály
TANTÁRGY ÁTLAG LEGROSSZABB 

ÁTLAG
LEGJOBB  

ÁTLAG
Tantárgyi átlag 4,49 4,47 4,57
Magatartás 4,73 4,46 5
Szorgalom 4,59 4,47 4,88
Magyar nyelv 4,2 4 4,38
Magyar irodalom 4,56 4,21 4,63
Német nyelv 4,21 3,96 4,47
Erkölcstan 4,73 4,67 4,79
Matematika 4,08 3,57 4,5
Környezetismeret 4,32 4,04 4,88
Ének-zene 4,97 4,9 5
Rajz 4,97 4,93 5
Technika 5 5 5
Testnevelés 4,89 4,67 5

FELSŐ TAGOZAT 
TANTÁRGY ÁTLAG LEGROSSZABB 

ÁTLAG
LEGJOBB  

ÁTLAG
MELYIK OSZTÁLYOK  

NEM TANULJÁK
Tantárgyi átlag 4,2 3,9 4,5
Magatartás 4,19 3,37 4,63
Szorgalom 3,95 3,41 4,53
Magyar nyelv 3,82 3,3 4,53
M. irodalom 3,94 3,5 4,37
Történelem 4,4 4,06 4,79
Német nyelv 3,9 3,47 4,32
Matematika 3,7 3,12 3,9
Természetismeret 4,05 3,47 4,2 7-8.
Term. tud. gyak. 3,75 3,58 4,11 5., 8.
Fizika 3,13 2,82 3,3 5-6.
Biológia 3,56 3,47 3,7 5-6.
Kémia 3,26 3,1 3,57 5-6.
Földrajz 3,89 3,82 4 5-6.
Informatika 4,24 3,12 4,74
Erkölcstan 4,75 4,58 5 8.
Ének-zene 4,48 3,68 5
Rajz 4,56 4,37 5
Technika 4,62 4,37 5
Testnevelés 4,65 4,3 4,9
Hon- és népismeret 5 5 5 7-8.
Tánc és dráma 5 5 5 6-7-8.
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Újabb kiemelkedő sporteredmény

Évente kétszer rendezik meg a WKF Karate-versenyt, az Országos Tatami Teamet. Az első 
versenyt idén február végén Szigetszentmiklóson szervezték meg. Iskolánkból egyetlen tanuló 
vett részt ezen a megmérettetésen, viszont az ország legjobbja lett a 12-13 éves korcsoport-
ban, a -50 kg kategóriában. GRATULÁLUNK DVORÁK ÁDÁMNAK (6.b), aki ezen a napon 
országos bajnok lett! 

Alsós farsang – első és második osztály
 
Az iskolai farsangi mulatságok sorát az 1-2. osztályosok bálja zárta, február 5-én.
Már egész nap izgatottan kukucskáltak be az előző nap hangulatosan feldíszített tornaterembe 
a kicsik, különösen az elsősök.
Ilyen lassan tán még sose telt az idő az iskolában! Nehezen, de végre eljött a fél három, és iz-
gatottan kezdődött az öltözködés a jelmezekbe. Volt nagy kacagás, csodálkozás! A folyosókat 
hercegnők, kalózok, szupererővel és varázslattal bíró mesehősök, vicces jelmezesek népesí-
tették be három órára, amikor megkezdődött a jelmezverseny, amit Éva néni és Kriszta néni 
konferáltak fel.
Miután mindenki bemutatta a felvonuláson öltözetét, az eredményhirdetésre várakozás izgal-
mát a bálozók a büfé ínycsiklandó sütijeivel, szendvicsivel csillapították.
Éva néni nagyon gyorsan végzett a pontszámok összesítésével és kihirdette a végeredményt. 
Az izgalom tapintható volt a teremben.
Sok jelmez kapott jutalmat, nagyon szoros volt az eredmény, többeknek volt azonos a pont-
száma.
I.  • „Kézen járó ember” 62p – Lebics Orsolya 2.b
II.  • „Angyal és ördögök” 60p – Foster Luca, Varga Viktória, Furkó Karolina, Nagy Gréta 2.b  
 • „Madárijesztő” 60p – Kerényi Ferenc 2.b
III.  • „Búvár” 59p – Kerényi Ferenc 2. 
IV.  • „Méregszák” 58p – Pásztor Nóra 1.b
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 • „Nagydob” 58p – Szörényi Regő 2.a
 • „Etyeki hirdetőoszlop” 58p – Regős Ábel 2.b 
V.  • „Légyölő galóca” 57 – Mohos Katalin 2.a
 • „Ősember” 57p – Vida Máté 2.b
 
Nem csak a helyezettek kaptak jutalmat, miden jelmezes résztvevő kapott csokoládét.
A tombolahúzás megkezdéséig a teremben és a folyosókon a tanító nénik vezetésével, játékok-
kal és tánccal mulatták az időt a bálozók.
A fél ötkor kezdődő tombola nyereményei között a rengeteg kisebb és nagyobb ajándék mel-
lett még görkorcsolya, kosárlabda, értékesebb csokoládé, torta és több lovaglási lehetőségku-
pon is volt.
 
Köszönjük a felajánlóknak az ajándékokat!
 
A sorsolás végén fáradtan, de élményekkel gazdagon indultak haza a gyerekek és felnőttek.

Beregszászi Ági néni 

Alsós farsang – harmadik és negyedik osztály 

Az alsó tagozat farsangi bálját minden évben az SZMK segítségével és anyagi támogatásával 
valósítjuk meg. Tavaly az ő kezdeményezésükre külön tartottuk az 1-2. osztályosok és a 3-4. 
osztályosok bálját. Ez nagyon jó ötletnek bizonyult, így idén is két külön napon tartottuk a két 
mulatságot.
Ebben az évben először, február 5-én a 3-4. osztályosok bálozhattak.
Már a 6. órában elkezdődött a felkészülés a délutánra, hiszen Bori néni és Andi néni segítsé-
gével a felsősök feldíszítették a tornatermet, míg a tanító nénik egy része a folyosók, a büfé fel-
díszítésével volt elfoglalva. A tanáriban is folytak az előkészítő munkálatok, hiszen az ott lévő 
tanító nénik a jelmezesek jutalmait, a tombolatárgyakat készítették elő, rendezték össze.
Így ½ 3-ra szépen feldíszített iskola fogadta a gyermekeiket öltöztetni érkező szülőket. Lázas 
munka kezdődött a termekben, és a folyosókon sorra jelentek meg az elkészült jelmezesek s 
kezdték méregetni egymást, hogy vajon ki minek öltözött be.
3 órára mindenki elkészült, így elkezdődött a jelmezesek felvonulása. Ildikó néni osztotta a 
sorszámokat, Éva néni pedig felkonferálta az érkező jelmezeseket. És elkezdődött a 7 tagú zsűri 
nehéz munkája, a pontozás. Szebbnél szebb, ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket láthattunk. A 
legtöbben egyedül vagy párban öltöztek be, de volt egy csoportos produkció is, a 4.a osztály 
cirkuszi előadása.
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Miután a jelmezes felvonulás befejeződött, Éva néni elvonult összesíteni az eredményeket. Kinyitott a 
mindenféle finomságokkal teli büfé, és a szülők elkezdték árulni a tombolákat.
Közben megszülettek az eredmények, íme a helyezettek: 

1. helyezett csoport 
4.A

1. helyezett  
Puskás Izabella 3.b

2. helyezett  
Travnik Dóra 4.b

3. helyezett  
Bauer Hanna 3.b

4. helyezett  
Antal Anna Kata 3.b

4. helyezett  
Petz Berta 3.b

5. helyezett  
Kácsor Noémi 4.b

5. helyezett  
Pálfi Réka 4.b

5. helyezett  
Vanpée Emma 3.b

6. helyezett  
Joó Margaréta 3.b

6. helyezett  
Mohos Anna, Farkas Petra 4.b

Az eredményhirdetést követően kezdetét vették a játékok, amelyeket a tanító nénik vezettek. A tor-
nateremben lehetett célba dobni, lehetett késsel-villával csokit enni, és volt lufis tánc is. Az emeleten 
mocsárjárás, lufi fújás és pingpongos ügyességi feladat várta a gyerekeket. Aki teljesített egy feladatot 
cukorkát kapott jutalomba.
Fél ötkor elérkezett a tombolasorsolás időpontja. A rengeteg felajánlásnak köszönhetően nagyon sok 
ajándék várta, hogy új gazdájához kerülhessen. Nagy izgalmak közepette minden gazdára talált, köz-
tük a fődíjak: a torta és a mikroszkóp is. Voltak, akik fülig érő szájjal, nyereményekkel teli kézzel 
távoztak, de sajnos voltak, akik idén nem nyertek semmit. De senki ne búsuljon, mert jövőre is lesz 
tombolasorsolás, és a mondás szerint a szerencse forgandó, így jövőre ők lesznek, akik majd nyernek.
A tombolahúzás után mindenki elindult haza, és remélhetőleg azt mesélte el az otthon maradóknak, 
hogy egy nagyon jó farsangi bálon vett részt idén.

Vona Saci néni 
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CIRKUSZ A 4.A-BAN
Fogadjátok szeretettel a 4.a osztály  
néhány tanulójának fogalmazását arról, hogy  
számukra milyen volt a farsang!
 
Idén február 4-én, csütörtökön rendezték meg a 
3-4. osztályosok farsangját. A mi osztályunk eddig 
minden évben együtt, csoportosan öltözött be. Úgy 
döntöttünk, hogy idén is így teszünk. Mivel eddig 
minden évben megnyertük a jelmezes versenyt, 
idén is ezt a célt tűztük ki magunk elé. Lázasan 
kezdtünk tervezgetni, készülődni. Először eldön-
töttük, hogy cirkusz leszünk. Utána megbeszéltük, 
hogy ki mi lesz a cirkuszban. Én fókaidomár let-
tem. Otthon anyával megbeszéltük, hogy hogyan 
fogok kinézni. A próbák alatt megbeszéltük, hogy 
ki mit fog csinálni, és hogy ki hová fog állni.
 A farsang reggelén   kiderült, hogy a bohócunk 
megbetegedett, ezért az egyik osztálytársunk test-
vére állt be bohócnak. Délután felöltöztünk, ki-
sminkeltek minket, s mikor kész lettünk, levonul-
tunk, hogy bevonulhassunk. Én az egész műsor 
alatt nagyon izgultam, hogy hogyan fogok szere-
pelni. Később az eredményhirdetésnél is izgultam. 
De szerencsére elsők lettünk, és engem büszkeség-
gel töltött el, hogy újra elsők lettünk.

Bartha Bence
 
Idén február 4-én, csütörtökön rendezték meg a 
3-4. osztályosok farsangját. A mi osztályunk ed-
dig minden évben együtt, csoportosan öltözött be. 
Úgy döntöttünk, hogy idén is így teszünk. Mivel 
eddig minden évben megnyertük a jelmezes ver-
senyt, idén is ezt a célt tűztük ki magunk elé. Láza-
san kezdtünk tervezgetni, készülődni. Idén három 
téma tetszett az osztálynak: a cirkusz, a Star Wars 
és a zenekar. Végül a cirkusz mellett döntöttünk. 
Otthon mindenki megbeszélte, hogy ő mi legyen. 
Mi Samuval erőművészek,  a LEZO-fivérek lettünk 
(Lernyei-Zorkóczy). Fekete nadrágunk volt, és 
Samu anyukája festette a pólókat.
Saci nénivel tesi órán gyakoroltunk. A farsang reg-
gelén kiderült, hogy a bohóc beteg lett. Megkértük 
a fóka testvérét, hogy legyen bohóc. Kettő órára 
jöttek sminkelni és öltöztetni az anyukák. Min-
denki beöltözött.
Mi voltunk a 35-ös számú jelmezesek. Mi voltunk 
az egyetlen csoportos beöltözők. 
Eredményhirdetéskor mi lettünk az elsők és nyer-
tünk egy tortát. Már negyedszer mi nyertünk.
Remélem, hogy jövőre is mi nyerünk.

Zorkóczy Vilmos
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Felsős farsang

A farsang nagyon jó volt!
Jó kis zene, jó hangulat, jó kaja, jó jelmezek.
Vicces volt Árpád bácsi és Bori néni jelmeze egyaránt. Jók voltak az Agymanók, a horror film 
szereplők, a tesióra 6/a módra, az Indul a bakterház, a popart.
 
Itt vannak a helyezettek:

Egyéni: (megosztva)
1.Vanpée-Nathalie 5/a 1.Dobis Bálint 8/a

 

Kis csoport:
1.Időszalag 5/a: Nagy Dorka, Katona Kitti, Fábián  
Laura, Bella Mónika
 
Nagy csoport:
1.Black and white dance 6/c: Csőke Ger-
gő, Fischer Fanni, Fischer Márk, Helmle 
Patrícia, Joó Tímea, Juhász Dominik,  
Juhász Endre, Kővári Petra, Laky Alexandra, Laky Noémi, Lernyei András,  
Rezes Richárd, Soós Johanna, Stich Adrienn, Szücs Sára, Tibay Zsombor, Tóth  
Boglárka, Vladár Tibor
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Német nyelvű versmondó verseny 

Idén Pusztavámon került megrendezésre a megyei 
német versmondó verseny. Farkas Petra és Mohos 
Anna 4.b, valamint Nagy Dorka és Vanpée Nathalie 
5.a osztályos tanulók képviselték iskolánkat január 
30-án. A területi döntőbe Vanpée Nathalie első helye-
zettként jutott tovább “Mundart” kategóriában. Petra, 
Anna és Dorka helyezést ugyan nem értek el a kate-
góriájukban induló széles mezőnyben, de elragadó 
előadásukkal méltón képviselték iskolánkat. Szívből  
gratulálok nekik még egyszer, én nagyon büszke vol-
tam a bájos csapatra!

 
Kazinczy Ágnes felkészítő tanár

Az etyeki kutyamenhelyről 

Egy kellemes nyári vasárnap kislányaim (Illyés Emese 3/a, Illyés Eszter 1/b) közölték velem, 
hogy unatkoznak. Mondtam nekik, menjünk egyet sétálni. A sétából egy elég hosszú túra lett, 
aminek a végén a tóparton kötöttünk ki, érintve az etyeki kutyamenhelyet is. Nem találtunk 
ott senkit, így bemenni nem tudtunk, de úgy gondoltuk, visszajövünk egy másik hétvégén és 
körbenézünk. A gondolatot tett követte, és el is látogattunk a menhelyre következő vasárnap 
is. Azóta majdnem minden vasárnap megyünk, és visszük a gazdira váró kutyusokat sétálni. Jó 
érzéssel tölt el, hogy segíthetünk, hogy új barátságokat kötöttünk és nehéz visszaadni, leírni azt 
az érzést, amit a kutyáktól kapunk ezekben az órákban. Büszkeséggel tölt el, hogy nem mi va-
gyunk az egyetlenek Etyeken, akik heti rendszerességgel kijárnak, hanem rendszeres lelkes ön-
kéntese a menhelynek Kácsor Noémi (4/b) is, és más etyeki lakosok is, akiket sajnos név szerint 
nem ismerek. Sikerült már kicsábítani néhány osztálytársat, iskolatársat is: Kővári Petrát (6/c), 
Kővári Hannát (3/a), Péter Helgát (3/a) és Nagy Zsófiát (1/a) is. Bátorítok minden gyermeket, 
hogy a következő hétvégén fogja meg apa, anya kezét s vigye el őket sétálni. A másik kezükbe 
elfér majd egy-egy póráz is.

Az alábbi képeken etyeki gyerekek foglalkoznak az etyeki menhely lakóival.

Kácsor Noémi Illés Emese Illés Eszter Kővári Petra Kővári Hanna
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Bolyai Természettudományi Csapatverseny
 
A sikercsapat – 6. a
Az úgy volt, hogy beneveztünk, fizettünk, buszra szálltunk, 
Tatán leszálltunk, megírtuk, és hazajöttünk. Ha ez így lett 
volna, akkor igaz sem lett volna. Egy picit bővítem, kitágítom 
a történetet. Éppen csak annyira, hogy elolvassátok, tanul-
jatok belőle, és büszkén kezet fogjatok a versenyen részve-
vő társaitokkal. Azokkal, akik időt és energiát fektettek egy 
igencsak kemény versenybe. Most nézzük, hogy miről szól a 
történet, és kik a főszereplői. Természetesen megemlítem a 
történet kivitelezőit is, azaz minket, felkészítő tanárokat.
Ha már beleszagoltatok valaha a Bolyai feladatok világába, 
akkor tudjátok, hogy miről beszélek. Ha még nem, akkor 
most megtudjátok. A feladatok sosem egyszerű kérdésfel-
tételek, hanem egymásra épülő rendszerek, melyek komoly 
odafigyelést, és általános ismeretanyagot igényelnek. Aki 
nem képes arra, hogy egy három részből álló kérdéscsoportot átlásson, elveszett. Aki nem ké-
pes az általános tudáson túllépni, és pluszt adni, elveszett. Aki nem képes bátran megoldani 
a nehezebb részeket, elveszett. Aki nem képes blöffölni, időt veszít és elveszett. A Bolyai Ter-
mészettudományi Csapatverseny nem kizárólag a tankönyvi adatokat kérdezi vissza, hanem 
gondolkodtat is, és játékos ötletekre készteti a feladat megoldóit. Ráadásul mindezt három vagy 
négyfős csapatokban.
A játék producerei, kivitelezői, felkészítői: Vona Sarolta tanítónő, Mocsai Andrea tanítónő, Biró 
Lajosné tanítónő, Visontai Erika tanárnő volt, illetve „rosszmagam“, Csizmadia Gábor.
 
5.a – kiváló szereplés, nagyszerű helyezés
A verseny napján – 2016. február 5-én – Tatára 
buszoztunk. A csapatokat korcsoportok szerint 
berendezett termekben ültették le, és szigorú ke-
retek között vezették le magát a versenyt. A 13+1 
feladatot a csapatok felosztották egymás között, 
mindenki a tudásának és ismereteinek megfelelőt 
oldhatott meg. Ami nehezebben ment, azt közös 
erővel. Hiszen ez volt a lényege, a verseny mottó-
ja. Akik a közös munkát nem tartották be, hátul 
végeztek. Akik pedig tökéletesen összedolgoztak 
kiváló helyezéssel zárták a versenyt. Feltétlenül ki 
kell emeljem a 6. a osztály csapatát, akik a 7. helyen végeztek, kiváló összpontszámmal. Ugyan-
csak szembetűnő az 5.a osztály fiúcsapatának és a 6.b háromfős csapatának eredménye. A fel-
készítő tanárok nevében gratulálok valamennyi részvevőnek!
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Résztvevő csapatok és eredmények: 

4. ÉVFOLYAM
→ 42.helyezett – Vadmacskák 4.a (111 pont) – Sury Márton, Illés Kristóf, Bartha Bence, 
Tiszekker Levente
→ 62.helyezett – Jégmadarak 4.b (96 pont) – Nagy Mila, Pál Botond, Travnik Dóra, Pálfi Réka
→ 63.helyezett – Teknősök 4.b (96 pont) – Farkas Petra, Mohos Anna, Kácsor Noémi
→ 66.helyezett – Királykobrák 4.b (93 pont) – Miksa Tardos, Főfai Dániel, Bauer Mihály, Vö-
rös Zsombor
→ 67. helyezett – Bölcs Baglyok 4.a (89 pont) – Franke Szófia, Loós Dóra, Molnár Boglárka, 
Rostás Ramóna
→ 74. helyezett – Névtelen harcosok 4.a (64 pont) Szövényi Dóra, Zorkóczy Vilmos, Doktor 
Tamás, Lernyei Samu 

5. ÉVFOLYAM
→ 15.helyezett – Természetes Négyes 5.a (107 pont) – Danczinger Gergő, Farkas Bence, 
Lindmayer Antal, Varga Dániel
→ 41.helyezett – Etyeki Négyes 5.b (90 pont) – Franta Ákos, Császár Balázs, Zorkóczy Ágos-
ton, Schmidt Béla
→ 60.helyezett – Kísérletezők 5.b (79 pont) – Pásztor Máté, Jolsvai Marcell, Nyeste Dávid, Joó 
Luca
→ 61.helyezett – Agymanók 5.a (77 pont) – Seres Julianna, Fábián Laura, Milotai Mira, 
Vanpée Nathalie 

6. ÉVFOLYAM
→ 7.helyezett – TTT 6.a (131 pont) – Bancsó Babett, Pál Márton, Pluhár Tamás, Miksa Cso-
bán
→ 22.helyezett – SZ-GY-A 11 – 6.b (113 pont) – Bauer Róbert, Brandeis Jade, Váradi Barbara
 

Csizmadia Gábor felkészítő tanár

KOPOGTATÓ
2016. március 23-án, 15 órakor

az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi  
Általános Iskolában

(Magyar u. 2., Tel: 06-22-597-040)
Szeretettel várjuk leendő elsőseinket és szüleiket egy 

ismerkedő délutánra, ahol találkozhatnak a tanító 
nénikkel.

Tervezett program:
A Lúdas Matyi című mesejáték a 3.a osztály  

előadásában
Játékos kézműves foglalkozás

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Bolyai Matematika Csapatverseny

Sajnálatos módon az előző újságban hiányos lista jelent meg a csapatokról, így most újra  
közzétesszük az iskolánkat képviselő diákok nevét, s az általuk elért helyezéseket.  
Természetesen a múltkor kimaradó csapatoktól elnézést kérünk… 

1. csapat: Vörös Zsombor
  Sury Márton   Megyei 5.helyezés
  Debreceni Jusztina
2. csapat: Farkas Petra
  Kácsor Noémi   Megyei 20.helyezés
  Mohos Anna
3. csapat: Illés Kristóf
  Bartha Bence  Megyei 54. helyezés
  Zorkóczy Vilmos
4. csapat: Farkas Bence
  Lidmayer Antal
  Danczinger Gergő  Megyei 16. helyezés
  Varga Dániel 
5. csapat:  Franta Ákos
  Sas Benedek
  Nyeste Dávid  Megyei 37. helyezés
  Jolsvai Marcell
6. csapat: Milotai Mira
  Seres julianna
  Fábián Laura   Megyei 45. helyezés
  Wampée Nathalie
7. csapat: Bancsó Babett
  Pál Márton András
  Pluhár Tamás  Megyei 14. helyezés
  Túrós István Boldizsár 
8. csapat: Stich Adrienn
  Joó Tímea
  Rezes Richárd   Megyei 23. helyezés
  Kővári Petra
9. csapat: Lernyei András
  Tibay Zsombor
  Juhász Endre  Megyei 32. helyezés
  Fischer Márk
10. csapat:  Debreceni Márta
  Bauer Róbert
  Bartos Norbert  Megyei 50. helyezés
  Brandeis Jade Melinda
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Amit szeretek benned, Barca
  
Az FC Barcelona Spanyolország Katalónia tartományának labdarúgócsapata. A klub a spanyol 
labdarúgó-bajnokság kezdetétől megszakítás nélkül részt vesz az első osztály bajnoki küzdel-
meiben. Az egyesületet 1899. november 29-én alapította a svájci Hans Gamper. Az FC Barce-
lona előbb a katalán regionális bajnokságban és a spanyol labdarúgókupában, később pedig 
az 1928-ban megalakított egységes spanyol labdarúgó-bajnokságban és a nemzetközi kupák-
ban vált a spanyol, valamint a nemzetközi labdarúgás egyik legmeghatározóbb egyesületévé. 

A klub a spanyol labdarúgó-bajnokság első osztályát 23, a spanyol labdarúgókupát 27, a spa-
nyol labdarúgó-szuperkupát 11, az UEFA-bajnokok ligáját és elődjét 5, az UEFA-kupa elődjét 
3, a kupagyőztesek Európa-kupáját 4, az UEFA-szuperkupát pedig 5 alkalommal nyerte meg. 
Ezen kívül számos kisebb spanyol és katalán trófeát tudhat magáénak.
 
Az FC Barcelona egyben a katalán nemzeti öntudatot is jelképezi, mivel a múltban (különösen 
Francisco Franco uralmának idején) a katalán öntudat bármely megnyilvánulását büntették. 
Részben erre vezethető vissza a klub nagymértékű rivalizálása a Real Madriddal, amely annak 
idején a Franco-rendszer támogatását élvezte.
 
A csapat eddig olyan világhírű külföldi játékosokat tudhatott a soraiban, mint többek kö-
zött Kubala László, Kocsis Sándor, Czibor Zoltán, Johan Cruyff, Diego Maradona, Gary 
Lineker,Romário, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldo, Ronaldinho, Lionel Messi, Thierry Henry, Zlatan 
Ibrahimović, Luis Suárez és Neymar. A klub hazai játékosai közül pedig számos labdarúgó volt 
meghatározó tagja a spanyol labdarúgó-válogatottnak.
 
A Kubala-korszak és az 1960-as évek
1950 júniusában érkezett a klubhoz a magyar származású Kubala László és ezzel egy új korszak 
vette kezdetét az FC Barcelona életében. A csapat kiemelkedő teljesítményt nyújtott és ennek 
köszönhetően az 1951–1952-es és az 1952–1953-as szezonban is sikerült megnyernie a spanyol 
labdarúgó-bajnokságot, valamint 1951-ben, 1952-ben és 1953-ban a spanyol labdarúgókupát. 
Emellett az 1951–52-es idényben az FC Barcelona elhódította a latin, az Eva Duarte és a Martín 
Rossi kupákat is. A legendás támadósor tagjai a következő labdarúgók voltak: Estanislao Basora, 
César Rodríguez Álvarez, Kubala László, Tomás Moreno és Eduardo Manchón. A kapuban pe-
dig Antoni Ramallets rendkívüli teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. A labdarúgó öt 
alkalommal bizonyult a spanyol labdarúgó-bajnokság legjobb kapusának az 1951-től1960-ig 
terjedő időszakban. Ezzel ma is ő vezeti az ezért adományozott Ricardo Zamora-trófea örök-
ranglistáját. Ekkor Kubala mellett már Czibor Zoltán és Kocsis Sándor is a csapat tagja volt. 
Rajtuk kívül még olyan kiváló labdarúgók szerepeltek a csapatban, mint Evaristo, Eulogio 
Martinez, Suárez, Villaverde, Olivella, Gensana, Segarra, Gracia, Vergés és Tejada.
 
Diego Maradona, a korszak meghatározó játékosa
A hatvanas évek – az 1966-as vásárvárosok kupája-győzelem ellenére – kétségtelenül hanyatlást 
hoztak az egyesület számára, azonban Johan Cruyff érkezése jelentős változást hozott a klub 
életében. A holland játékos 1973.október 28-án mutatkozott be az FC Barcelona csapatában. 
Vele a csapat teljesítménye jelentősen feljavult és a Barcelona megnyerte a spanyol labdarúgó-
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bajnokságot. A szezon csúcspontját a Real Madrid CF 5:0 arányban való legyőzése jelentette. 
A támadó alakzatban az 1973-ban és 1974-ben is aranylabdával díjazott Cruyff mellett Carles 
Rexach, Juan Manuel Asensi, Hugo Sotil és Marcial nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A bajno-
ki cím megszerzése egybeesett a klub fennállásának 75. évfordulójával, melynek megünneplése 
valóságos társadalmi esemény volt. Az évforduló számos katalán művészt, írót és énekest ihle-
tett meg és ekkor született a Barcelona jelenleg is használatban levő indulója a Cant del Barça is. 
 
A Van Gaal-korszak
Cruyffot Bobby Robson követte. Az angol edző azonban rövid idő elteltével távozott, és a helyé-
re az AFC Ajax sikeredzője, Louis van Gaal érkezett. Az új edzőkkel az FC Barcelona az 1996–
97-es szezonban is megnyerte a kupagyőztesek Európa-kupáját, és két egymást követő bajnoki 
címet szerzett. A sikerek ellenére egyre inkább növelte a megosztottságot az az érzés, hogy lezá-
rult egy fontos és sikeres korszak az egyesület életében. A holland edző a klub egyik legellent-
mondásosabb edzője volt. Viszonylagos sikerei ellenére érzelemmentes hozzáállása és taktikája 
a szurkolókban ellenérzést keltett. Különösen népszerűtlen volt a hazai tehetségek eladása, va-
lamint a holland játékosok tömeges leigazolása miatt (összesen nyolc honfitársát szerződtette). 
Sokan kritizálták szigora és az erőnléti edzések intenzitása miatt is. A sajtóval állandóan had-
ban állt, a kritikákat pedig mereven elutasította. Az 1999–2000-es szezon sikertelenségére való 
tekintettel Josep Lluís Núñez távozott az elnöki posztról. Louis van Gaal Núñezzel szolidaritást 
vállalva szintén távozott a klubtól 2000-ban. 
 
2000-től Núñez helyett Laporta (2000–2008) 
2005-ben Ronaldinho nyerte az Aranylabdát és a FIFA év játékosa díjat is.
Núñez és van Gaal távozása mély emléket hagyott a szurkolókban, de ugyanígy volt a csapat-
kapitány-helyettes Luís Figoval is. A portugál kultikus hős lett, a katalánok úgy érezték, egy 
közülük. Nehezen emésztették meg a játékos az ősi rivális Real Madridba való igazolását, mikor 
új csapatával a Camp Nouba látogatott, extrém fogadtatásban részesítették. Első visszatérése 
alkalmával egy disznófejet és egy teljes üveg whiskeyt dobtak felé a nézőtérről. A szezon végén 
nem hosszabbították meg a szerződését, a klubelnök Joan Gaspart is távozott, mivel “uralkodá-
sának” három éve alatt a klub összességében rosszul szerepelt. 

Napjainkban
A Barcelona napjainkban is a világ egyik legjobb focicsapata. Játékosai: Messi, Neymar, Munir, 
Terstegen, Suarez, Piqué, Mascherano, Bravo, Alaba, Iniesta, Rakitich.
A csapatnak kiemelkedő a teljesítménye, sok meccset megnyer. A Barcának nagyon sok kupája 
van. 2015-ben a Bajnokok ligája döntőjében nyert a Juventus csapata ellen 3-2-re.
Caesar, Baby142, Z’Gusztó
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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. április 30.

A LEADÁS MÓDJA: 
• KÉZIRATBAN MAGYARTANÁROTOKNAK VAGY

• ELEKTRONIKUSAN A berze.marta@gmail.com ÍMÉLCÍMRE.
EREDMÉNYHIRDETÉS A KRÉTAFIRKÁBAN.
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Országos Simonyi József Helyesírási Verseny
 
Iskolánk két tanulóját hívták be 
ebben a tanévben az Országos 
Simonyi József Helyesírási Ver-
seny Fejér megyei fordulójára, a 
megyei legjobb 25 közé. Ha be-
legondolunk, hány általános is-
kola van Fejér megyében, hány 
nagy városokban (Székesfehér-
vár, Dunaújváros), ez igencsak 
kiemelkedő eredmény. A már-
cius 19-ei döntőn sok sikert, addig pedig eredményes felkészülést kívánunk Kővári Petrának 
(6.c) és Vanpée Nathalie-nak (5.a).

 
Berze Márta felkészítő tanár

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

A sok éves hagyománnyal rendelkező Zrínyi Ilona Matematikaverseny az 
egyik legrangosabb országos verseny, melyen iskolánkat idén is több mint öt-
ven tanuló képviselte. Valamennyi résztvevőnek szívből gratulálunk, hiszen 
mindenki nagyon komolyan vette a felkészülést.
Különösen kiemelkedő Kővári Petra (6.c) teljesítménye, aki a korosztályában 
induló 265 tanuló közül a 4. helyen végzett. Nagyon büszkék vagyunk Petrára! 
Csak így tovább!!

Makainé Szamosi Anikó

Gyertek, siessetek, nyíljatok - nagyon várunk Titeket!!! 

Ilyenkor, tavasszal sokan kémleljük az eget, nézzük a még üres gólyafészkeket – megjött-e a ta-
valyi gólyánk, túlélte-e a kb. négy héten át tartó vándorlás során leküzdött hatalmas távolságot. 
Keressük a friss zöld füvet, örülünk a hóvirágnak, ibolyának, minden nap megnézzük, mennyi-
vel nagyobbak a rügyek az orgonabokron, mint tegnap voltak. 
Gyertek, siessetek, nyíljatok - nagyon várunk titeket!!! 
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Megemlékezés az etyeki németek kitelepítéséről
2016. március 6.

70 éve, hogy Etyekről közel 2500 német anyanyelvű lakost  
elhurcoltak embertelen módon egy számukra idegen világba.  
Vasárnap rájuk emlékeztünk a Magyar-kút mellett felállított  
kitelepítési emlékműnél, valamint emléktáblát avattunk az  
egykori tanácsháza, a jelenlegi Művészeti Iskola falán. 
 
A megemlékezésen diákjaink is részt vettek. Dobos Bálint, Joó  
Tímea, Fischer Fanni, Stich Adrienn, Soós Johanna, Kővári Petra 
és Berényi Hanna német nyelvű előadásukkal sokak elismerését 
és dicséretét kivívták. Ezúton is köszönöm közreműködésüket, 
illetve köszönöm Szabó Erikának a szép fotókat, amiket rólunk 
készített.

Kazinczy Ágnes felkészítő tanár

Krétafirka-team

Z’Gusztó
Caesar
B@by142
#Barbe
Book movie
Őzike
Selet<33
Lysandra
PinkiPáj
Smiley 
Pityputytoro
Totoro

Chelsea007
Leviii

Macska
Dzseni
Joker
J.M.
Adiemus

Szerkesztőcsapatunk minden  
csütörtökön, 14 órától megtalálható az 

informatika teremben.
Felelős kiadó: Nyeste Ferenc László

Felelős szerkesztő: Berze Márta
Iskolában terjesztett, ingyenes  

kiadvány.
Kiadja: Etyeki Nyelvoktató Német  

Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú  
Művészeti Iskola

Honlapon: www.etyekisuli.hu


