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Krétafirka
                       12. évfolyam 3. szám   §   2016. április 27.

Kedves Olvasóink!

8 hét. Igen, jól látjátok – ennyi maradt ebből a tanévből. De ez a kis 
idő lesz a legnehezebb, az utolsó témazárók, ünnepélyek, ballagás stb. 
Úgyhogy senki ne lazítson, most kell igazán belehúzni!!!

De ha pihenni akartok, elő a Krétafirka legújabb számával. Azt mondta 
valaki, sőt, többen is, hogy gyújtósnak való. Kérdésemre, hogy mit sze-
retne benne olvasni, azt a választ kaptam egyikőjüktől, hogy vicceket. 
Tehát egy új Lúdas Matyit látna szívesen munkánk eredményeképpen. 
Hát, erre azt válaszolnám most utólag, hogy lehet venni mindenféle viccfüzetecskéket, hajrá!!! 
A másik gyermek, miután beszélgettünk kicsit, adott ötletet, hogy mit hiányol, sőt, pár nap 
múlva hozta az anyagot. Hát, kérem, ez így működik! 
Mindenkitől kérem a segítő, építő kritikát. Csináljuk együtt az újságot, akkor lesz „színes”, vál-
tozatos… Segítsetek!

Annak feltétlenül örülök, hogy egyre több munkatársunk van. S ha valaki részt vesz a közös 
munkában, az várja is a végeredményt. És azért bízom abban is, hogy többen nem csak jól ég-
hető anyagot látnak sok-sok diáktársuk munkájában… Így hát kívánok diákújságunk olvasásá-
hoz jó szórakozást!!! 

Berze Márta
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Féléves bizonyítványotok kapcsán egy kis szépirodalom. A 20. század elejének egyik 
legkiválóbb prózaírója, Karinthy Frigyes a Tanár Úr, kérem című kötetében kisiskolá-
sokról ír – most egy novellát választottunk, ahol a főhősnek igen erősen magyaráznia 
kell a bizonyítványát édesapjának… 

KARINTHY FRIGYES: MAGYARÁZOM A BIZONYÍTVÁNYOM

Hát kérem szépen, először is: ez még nem végleges bizonyítvány - ez csak afféle 
lenyomat, amit ideiglenesen kiosztottak nekem. Hogy ma van a féléves bizonyít-
vány-nap, az nem jelent semmit. A többiek tényleg kikapták a bizonyítványt, de 
az enyémet föl kellett küldeni a minisztériumba, mivel tévedések derültek ki, ami-
ket sürgősen orvosolni kell. Igen. Különben a bizonyítvány-ellenőrző és kiegészítő 
konferencia foglalkozni fog az esettel, tanfelügyelői középülésen. Az osztályfőnök 
úr, mikor ideadta nekem a bizonyítványt, beszédet tartott: kicsit zavarban volt, és 
tiszteltette a papát. Kérlek, kedves Bauer, mondta, légy szíves, közöld szüleiddel, 
miszerint sajnálatos tévedés történt bizonyítványoddal, hibás tételek csúsztak bele. 
A bélyeghatósági szabályrendelet szerint, sajnos, így is ki kell adni a bizonyítványt, 
de kérnelek kell, kedves Bauer, közöld a szülővel, miszerint ez csak olyan okirat, 
aminek az adatai nem jelentenek semmit. Kérd meg kedves szüleidet, ne haragud-
janak ezért a tévedésért, az igazi bizonyítványt csakhamar kiállítjuk - egyelőre kére-
tem őket, hogy írják alá ezt, mert az összes iratokat átküldtük a rendőrségre, ahol a 
nyomozás miatt szükség van erre az aláírásra; de hangsúlyozd kérlek, hogy ez csak 
formaság. A főkapitány személyesen átírt a fiumei tengerészeti gimnáziumba, derí-
tenék ki, hogy került bele a bizonyítványomba történelemből ez a... ez a... szám, ami 
ugyancsak egy közönséges szám, azt jelenti, hogy négyszer feleltem történelemből 
- de esetleges félreértésekre ad alkalmat.
Tudniillik Mangold, a történelemtanár, az csak helyettes tanár nálunk, még nem is 
osztályozhat, mert előbb vizsgáznia kell osztályzástanból 
a főegyetemen. Ő csak helyettes osztályzatot adhat, amit 
másképpen kell érteni - egyes helyett kettest, kettes he-
lyett négyest -, majd ha letette a vizsgát, akkor az ösz-
szes bizonyítványokban kiigazítják az osztályzatokat 
igazi osztályzatokra. Most egyelőre kéreti a papát, ne 
tessék haragudni egyelőre, és üzeni, hogy én négyszer 
feleltem történelemből, egyszer aláhúzott kétharmad-
ra, egyszer egyesre, kétszer háromnegyedkettesre, tes-
sék ezt összeadni, számtani középarányost venni, kijön 
a háromnegyed egyes, aláhúzva. Először a második Jó-
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zsefből feleltem, de akkor csengettek; másod-
szor kérdezte az örökösödési jogot, mondtam 
schmalkaldeni szövetség, láttam, mikor beírta 
az egyfelest, de akkor elvesztette a noteszt.
Fizikából. Hát fizikából már novemberben fe-
leltem, kérdezte a Föld mozgását, s én mond-
tam, hogy a Nap körül és ellipszis-alakú pá-
lyán, melynek egyik gyújtópontjában a Nap 
van, és ez a Newton érdeme. De akkor a mellet-
tem ülő fiúval összetévesztett, akinek három-
negyede van a fizikából, és nekem írta be vé-
letlenül. Akkor szóltam, a tanári kar megnézte 
a noteszt, mondta, hogy tényleg a Csekonics 
helyett írta be véletlenül, de ezt most már nem 
lehet kiigazítani, mert ebből neki a kormány-
nál kellemetlenségei támadnak, nagyon kért, 

hogy ne firtassam a dolgot most egyelőre, és tegyem meg neki, hogy most egyez-
zem bele a hármasba, év végére kijavítja jelesre, és nem is kell felelni a következő 
félévben. A jelest mindjárt be is vezette a születési bizonyítványomba, főigazgatói 
aláírással.
Frőhlichnek pikkje van rám algebrából, arról nem tehetek. A határozatlan együtt-
hatóval kellett megoldani az egyenletet és akkor mikor kihívott, és akkor mikor 
megmondtam, hogy akkor beszorzok lambdával, erre kiesik a második egyenlet, 
persze, azért nem esett ki, mert iksszel is be kellett volna szorozni, csakhogy ezt 
Frőhlich nem vette észre, mire megmondtam, hogy hogy kellett volna, akkor mikor 
észrevette, hogy ő nem tudta, szégyellte magát, és azt mondta, hogy menjek helyre, 
és azóta pikkje van rám, mert jobban tudtam az algebrát, és nem akart kihívni javí-
tani, pedig a törvényszékben benne van, hogy januárig ki kell hívni a fiút javítani, 
mert másképpen nem érvényes az osztályzat, és a Steinmann, a legjobb tanuló is 
mondta, hogy föl lehet jelenteni Frőhlicht, de nem akartam, mert úgyis pikkje van 
rám, pedig a dolgozatba nekem ugyanaz jött ki, mint Steinmannak.
Magaviseletből azért van kettes, mert ha van három hármas, akkor nem lehet a ma-
gaviseletből se egyes, hanem akkor külön bizonyítványt adnak magaviseletből, amit 
postán küldenek el a szülőknek.
Ezt!?... Ez nem hármas, ez kettes, csakhogy az osztályfőnök úr olyan furcsán írja a 
kettest, véletlenül felül írja a végét a kettesnek. Csak a vezetéknevet tessék aláírni... 
de mostanában ne tessék bemenni az iskolába... a kaput kiemelték... most átalakít-
ják... nincs kapu... nem lehet bemenni... majd egy-két hét múlva...
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KáVé

Április havi Kérdés-Válasz rovatunk  
kérdése az alábbi volt: érdekelt minket, 
hogy az előző számban megjelentetett 
iskolai tanulmányi átlag mennyi tanulás 
eredménye.

„Tanulsz-e tanítási napokon legalább fél 
órát?”

Összesen 122 válasz érkezett be, ezek  
közül – érthetetlen módon – 3  
érvénytelen volt.
A kisebbek nem igazán értették a kérdést, tehát ez nagyjából a felső tagozatosok válasza (kivéve 
a 7.a osztályt – ők valamilyen oknál fogva nem óhajtottak nyilatkozni ezt a kérdést illetően).

24-en válaszoltak a kérdésre NEMmel – hárman-négyen osztályonként.
IGEN választ adott 95 tanuló. Néhányan az egyszerű aláhúzást megtoldották „Naná!”, „Jóhogy!” 
felkiáltásokkal is.

Valószínűleg ez utóbbi a járható út, Gyerekek!!!! Örülünk ennek az eredménynek. Azoknak, 
akik nemmel válaszoltak, javasoljuk, hogy szép fokozatosan emeljék a napi „tanulás-dózist”!!!!! 

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSETEKET!!!!



5 12. évfolyam 3. szám   §   2016. április 27.

HELYESBÍTÉS – KIEGÉSZÍTÉS
Sajnos technikai okok miatt az előző újság egyik cikkének a vége lema-
radt… Így most újra közzétesszük a már hiánytalan cikket, elnézést kér-
ve azon tanulóktól, akiknek neve a múltkor „elröppent az éterbe”… 
 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
A sok éves hagyománnyal rendelkező Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
az egyik legrangosabb országos verseny, melyen iskolánkat idén is több 
mint ötven tanuló képviselte. Valamennyi résztvevőnek szívből gratulá-
lunk, hiszen mindenki nagyon komolyan vette a felkészülést.
Különösen kiemelkedő Kővári Petra (6.c) teljesítménye, aki a korosz-
tályában induló 265 tanuló közül a 4. helyen végzett. Nagyon büszkék 
vagyunk Petrára! Csak így tovább!!!

Makainé Szamosi Anikó
felkészítő tanár

A 2. osztályosok közül a legjobb eredményt Bernyák Marcell és  
Végh Lelle érte el.
A 3. évfolyam legjobbja Végh Dávid volt.
A 4. osztályosok között a legeredményesebb Illés Kristóf lett.
Az 5. évfolyamon 4 tanulót is kiemelhetünk: Farkas Bencét, Varga Dánielt, Nyeste Dávidot és  
Sas Benedeket, ebben a sorrendben.

Kenguru matematika verseny
 
Március 17-én sokadik alkalommal rendezték 
meg a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt. 
Ezen a versenyen mindenki részt vehet, mert a 
könnyebb és nehezebb feladatok együtt minden-
ki számára sikerélményt biztosítanak. A verseny  
elsődleges célja, hogy népszerűsítse a  
matematikát. A verseny időtartama a matematika 
ünnepe szerte Európában!
A versenyre iskolánkból a hagyományokhoz híven nagyon sokan jelentkeztek, 41 alsós, és 21 
felső tagozatos diák nevezett.
Általános iskolás kategóriák, megoldásra fordítható idő:
2. évfolyam, 24 feladat, tiszta munkaidő 60 perc
3-4. évfolyam, 24 feladat, tiszta munkaidő 60 perc
5-6. évfolyam, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc
7-8. évfolyam, 30 feladat, tiszta munkaidő 75 perc
Felkészítő tanárok: Tóthné Vizi Éva, Dr.Fetzerné Pozsonyi Ildikó, Birkásné Vona Sarolta, Ma-
kainé Szamosi Anikó
A feladatlapok kijavítása és értékelése még nem történt meg, Így erről egy későbbi bejegyzés-
ben tájékoztatunk mindenkit.

Birkásné Vona Sarolta
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Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2016

Akik kiemelkedően jó eredményt értek el:
Megyei helyezés Név Tanár neve

2. Nyeste Dávid 5.b Makainé Szamosi Anikó
11. Pluhár Tamás 6.a Nyeste Ferenc
18. Varga Dániel 5.a Bozzai Szabolcs
19. Túrós Boldizsár 6.a Nyeste Ferenc
21. Bartha Bence Sándor 4.b Birkásné Vona Sarolta
21. Mohos Anna 4.b Birkásné Vona Sarolta

A legjobb eredményt elérő 2. osztályos tanuló:
30. Vida János Máté Tóthné Vizi Éva

A legjobb eredményt elérő 3. osztályos tanuló:
27. Végh Dávid Dr. Fetzerné Pozsonyi Ildikó

Az egyetlen indulók a 7. és 8. osztályokból:
92. Veres Máté Bozzai Szabolcs

132. Debreceni Mátyás Makainé Szamosi Anikó



7 12. évfolyam 3. szám   §   2016. április 27.

Vanpée Nathalie 5.a, Nyeste Dávid 5.b, Kővári petra 6.c

Új eredmények az etyeki iskolában!!! 
(Az első 18-on belül Fejér megyében)

Egyre újabb csúcsokat hódítanak meg iskolánk diákjai tehetségüknek, szorgalmunknak és 
az őket felkészítő tanároknak köszönhetően. Áprilisban a két felvételi tantárgyból, magyar  
nyelvből és matematikából értek el rangos nemzetközi, illetve országos versenyek Fejér megyei 
fordulóján kiemelkedő eredményeket, maguk mögé utasítva lényegesen nagyobb létszámú,  
városi iskolák képviselőit. S német nemzetiségű iskola tanulóiról lévén szó, a német nyelv  
tantárgyból is gyönyörű teljesítmény született.
A Nemzetközi Kenguru Matematika Versenyen Nyeste Dávid 5.b osztályos tanuló az igen  
előkelő megyei 2. (országos 70.) helyen végzett. Felkészítő tanára Makainé Szamosi Anikó. 
Az ő tanítványa Kővári Petra (6.c) is, aki a Zrínyi Ilona Matematika Verseny Fejér megyei  
fordulóján ért el 3. helyezést. Ugyanezen a versenyen megyei 11. helyezést ért el Pluhár Tamás 
(6.a, felkészítő tanára Nyeste Ferenc László) és 18. lett Varga Dániel (5.a, Bozzai Szabolcs ta-
nár úr tanítványa). Sokoldalú tehetség lévén azonban Petra (Szegedi Mónika és Berze Márta  
tanárnők felkészítő támogatásával) az országos Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny Fejér 
megyei döntőjén is gyönyörűen szerepelt, 14. lett. Ugyanennek a versenynek az 5. osztályos 
kategóriájában megyei 10. helyezést ért el Vanpée Nathalie (5.a, felkészítő tanára Gézcy Árpád). 
De Nathalie számára a magyar csak az egyik nyelv, amelyen igen szép eredményre képes: a  
német nyelvi versmondó verseny területi fordulóját megnyerve már az országos döntőre készül 
(ebben Kazinczy-Jámbor Ágnes tanárnő van segítségére).
Mind az öt diákunknak nagyon sok szeretettel gratulálunk, kívánunk hasonló szép  
eredményeket a jövőben is.

Berze Márta
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Felső tagozatos versmondó verseny

Az április 13-án (nem pénteken!) megrendezett igen színvonalas felső tagozatos versmon-
dó verseny eredménye a következő lett:
1. Nádpor Bettina 6.b
2. Seres Julianna 5.a
3. Váradi Barbara 6.b

A zsűri tagjai iskolánk magyartanárai (Mónika néni, Árpád bácsi és én), valamint Dobos Bálint 
8. osztályos tanuló volt a diákönkormányzat részéről. A meglepetésvendég Kazinczy Ági néni 
volt, aki Varró Dániel egy versének rendkívül bájos tolmácsolásával nyitotta meg a versenyt. 
Gratulálunk minden résztvevőnek!!!!

Reményik Sándor József Attila Váci Mihály

A verseket szerető gyerekek tolmácsolásában elhangzottak többek között Reményik Sándor, 
József Attila és Váci Mihály versei.

Berze Márta
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REMÉNYIK SÁNDOR: EREDJ, HA TUDSZ  
(előadta Nádpor Bettina) 

Eredj, ha tudsz… Eredj, ha gondolod,
hogy valahol, bárhol a nagy világon

könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,
eredj…

Szállj mint a fecske, délnek,
vagy északnak, mint a viharmadár,

magasából a mérhetetlen égnek
kémleld a pontot,

hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz. 

Eredj, ha hittelen
hiszed: a hontalanság odakünn
nem keserűbb, mint idebenn.

Eredj, ha azt hiszed,
hogy odakünn a világban nem ácsol

a lelkedből, ez érző, élő fából
az emlékezés új kereszteket. 

A lelked csillapuló viharának
észrevétlen ezer új hangja támad,

süvít, sikolt,
s az emlékezés keresztfáira

téged feszít a honvágy és a bánat.
Eredj, ha nem hiszed. 

Hajdanában Mikes se hitte ezt,
ki rab hazában élni nem tudott
de vállán égett az örök kereszt

s egy csillag Zágon felé mutatott.
Ha esténként a csillagok

fürödni a Márvány-tengerbe jártak,
meglátogatták az itthoni árnyak,

szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
a szívét kitépték.

S hegyeken, tengereken túlra hordták…
Eredj, ha tudsz. 

Ha majd úgy látod, minden elveszett:
inkább, semmint hordani itt a jármot,
szórd a szelekbe minden régi álmod;
ha úgy látod, hogy minden elveszett,

menj őserdőkön, tengereken túlra
ajánlani fel két munkás kezed.

Menj hát, ha teheted.
Itthon maradok én! 

Károgva és sötéten,
mint téli varjú száraz jegenyén.

Még nem tudom:
jut-e nekem egy nyugalmas sarok,

de itthon maradok.
Leszek őrlő szú az idegen fában,
leszek az alj a felhajtott kupában,
az idegen vérben leszek a méreg,
miazma, láz, lappangó rút féreg,

de itthon maradok! 

Akarok lenni a halálharang,
mely temet bár: halló fülekbe eseng

és lázít: visszavenni a mienk!
Akarok lenni a gyújtózsinór,

a kanóc része, lángralobbant vér,
mely titkon kúszik tíz-száz évekig

hamuban, éjben,
míg a keservek lőporához ér.

És akkor…!! 

Még nem tudom:
jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
de addig, varjú a száraz jegenyén:

én itthon maradok.
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A SVÁBOK KITELPÍTÉSÉNEK HETVENEDIK  
ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÍTETT MŰSOR

1946. január 19-én indult az első vonat Németországba, mely svábokat szállított.  
A svábok által lakott  településeken megfagyott ebben az időben a levegő. Nem  
lehetett hallani sem magyar, sem német szót. Közel 200 000 főt telepítettek ki 1946 és 48 között  
Magyarországról. A fennmaradt sváb házakba új lakókat telepítettek be, elsősorban a  
kommunista rendszer híveit.

A történtek emlékére a jelenlegi kormány  
január 19-ét emléknappá nyilvánította. Mivel  
Etyekről az első  transzport 1946. március 6-án indult, így 
itt, Etyeken, ezen a napon emlékeznek az emberek a kite-
lepítettekre, ahogyan azt az ország többi részén is teszik a 
sváb falvak lakói.
A megemlékezés szentmisével kezdődött a katoli-
kus templomban, ahol az evangélium német nyelven is  
elhangzott. Ezután emléktáblát  
avattak a művészeti iskola falán. Az ünnepség a  
Magyar-kútnál került megrendezés-
re, itt az Alte Edecker zenekar előadásával  
várták a fellépők a nézőket. Az  ünnepsé-
get Kazinczy Ágnes tanárnő vezette le németül.  
Az iskola diákjai is készültek egy   
rövid szerepléssel. Joó Tímea, Fischer Fanni, 
Stich Adrienn és Berényi Hanna német verseket szavaltak,  
Soós Hanka és Kővári Petra énekel-
tek, Dobos Bálint pedig információkat  
olvasott fel a németek kitelepítéséről, a kez-
detekről és a németországi beilleszkedésről.  
Az ünnepség alatt elhangzott az etyeki Rosmarin  
kórustól né-
hány német dal,  
majd megkoszorúzták a 
kitelepítési emlékművet.
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NŐNAP (március 8-a) 

Az első, március 8-hoz kötődő esemény egy tüntetés volt New 
Yorkban. 1857. március 8-án a textiliparban dolgozó nők tüntet-
tek emberibb munkafeltételekért és magasabb fizetésért. A nem-
zetközi nőnapot 1917-óta minden év március 8-án ünnepeljük. 
Magyarországon 1948-óta tartjuk a nőnapot.
 
A nőnap mára más lett, mint aminek indult. Magyarországon a 
rendszerváltás óta lett más a nőnap fogalma. A nőnap munkás-
mozgalmi ünnep volt, amely mára már inkább egy virágos, ked-
ves, a Valentin-naphoz hasonló ünnep lett, amely már közel sincs 
a nőnap alapötletéhez.

Ha belegondolunk, nem lehet érteni, miért. Végül is a nők megér-
demlenek egy napot a 365-ből, hiszen a régebbi korban egy család-

anyának ez volt dolga: a háztartást vezetni és gyereket nevel-
ni. Az első világháború óta kezdődhetett a nők dolgoztatása a 
háztartásvezetés és gyereknevelés mellett. De szerintem még 
nem minden férfi tekint egy nőt vele azonos rangúnak, pedig 
megérdemelnék. Erre a legjobb példa az ún. üvegplafon. Pél-
dául vegyünk két ugyanolyan végzettségű, ugyanolyan kom-
petenciájú és ugyanolyan tájékozottságú embert, de egy nőt 
és egy férfit. A férfinak bármennyi fizetése lehet, de a nőnek 
van egy bizonyos érték, amely fölött nem adnak fizetést, pe-
dig a nőnek is lehetne annyi fizetése, mint a férfinek. Tehát 
a nők javarészt még máig sem harcolták ki azt, amiért több 
mint fél évszázada harcoltak először.

Pluhár Tamás 6.a
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Húsvét

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszí-
tése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a 
világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet 
aratott a halál felett. A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet 
március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A húsvét időpontja a 
tavaszi nap-éj egyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap
A név eredete:
A húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos 
nagyböjt lezárulását jelzi. (Virágvasárnap: a nagyböjti előkészület csúcspontja, mert Jézus Jeru-
zsálembe való megérkezését jelenti.)
A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak 
után ezen a napon szabad először húst enni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz 
vételének első napja.) A böjt utolsó hetének neve: „nagyhét” (nagycsütörtök: az utolsó vacso-
ra emléknapja, nagypéntek: Jézus kereszthalálának időpontja), a húsvét utáni hét húsvét hete, 
egyes magyar vidékeken a „fehérhét” – fehérvasárnapig tart.
Húsvéti népszokások
Húsvétvasárnap: ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére le-
takart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti 
bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az 
egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány 
szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor 
eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, 
és mindig hazataláljanak.
Húsvéthétfő: ezen a napon sok népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A 
víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel, mint 
kölnivízzel való locsolás maradt fenn napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolko-
dás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó 
asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Régi korokban a piros szín-
nek védő erőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések szerint Krisztus 
vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt. Más véle-
kedések szerint a húsvét eredetileg a termékenység ünnepe, amely segítségével szerették volna 
az emberek a bő termést, és a háziállatok szaporulatát elősegíteni. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, 
mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az élet ígéretét. A locsolkodás is az 
öntözés utánzásával a bő termést hivatott jelképezni.

J.M.
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Március 15-e, a magyar szabadságharc napja

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatá-
rozó eseménye. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával 
a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, 
azon belül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét 
mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, 
amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49-es 
harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is. 

 
Előzmények 

Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc elbu-
kása után erősen korlátozott, mégis meglévő önállóságot élvez-
ve volt része a Habsburg Birodalomnak. Az 1723-ban elfogadott 
Pragmatica sanctio törvényesen is rendezte a Habsburg uralko-
dó és a magyarországi rendek viszonyát. Az egyetlen komolyabb 
további előrelépést ezen a területen 1848-ig az 1791. évi X. tör-
vénycikk jelentette, amely biztosította az ország jogi függetlensé-
gét a birodalom többi tagállamával szemben.

Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes 
előkészítő munka eredménye. Bár a reformkori országgyűlése-
ken nagyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, de lehetősé-
get teremtettek arra, hogy a reformszellemű liberális nemesség 
kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő 
forradalom vezetői: Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere 
Bertalan, Eötvös József és mások. 

Az 1847 novemberében Pozsonyban összeült – később utolsónak bizonyult – rendi ország-
gyűlésen a reformpárti erők által létrehozott Ellenzéki Kör és a „fontolva haladókat” tömörítő 
Konzervatív Párt lépett föl határozott programmal. Utóbbiak jelentős mértékben bírták a bécsi 
udvari körök támogatását is. A téli hónapok során patthelyzet alakult ki, ebbe a helyzetbe ho-
zott döntő fordulatot a február 22-ei párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos március 3-án el-
mondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az ellenzék követeléseit: a független magyar 
bank felállítását, a honvédelmi rendszer átalakítását, a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést, 
a népképviseleti parlament és a magyar független felelős nemzeti kormány létrehozását.

1848. március 13-án Bécsben kitört a forradalom. A ta-
nuló ifjúság petícióját az országgyűlési rendekkel elfo-
gadtatta, Metternich lemondott.
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Ezen kívánalmak országgyűlési felirat alakjában voltak a király elé terjesztendők. A végső lö-
kést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér 
nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak. Március 11-én a bécsi tanuló ifjúság petíciót nyújtott 
be a császárhoz; Pesten az Ellenzéki Kör hasonlóképpen elfogadta a március 12-én tartott gyű-
lésében az Irinyi József által fogalmazott 12 pontból álló kérvényt:

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését.
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Éven kinti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék. képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar 
katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el 
tőlünk.
11. A politikai status foglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unió.

A Pilvax kávéház A Landerer és Heckenast-féle sajtógép 1848-ból 

Őzike
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A március 15-ei műsor

Iskolánk idén is megemlékezett az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Ez a megem-
lékezés az összefogásról és a hazaszeretetről szólt. Az idei műsorra sokat készültünk. A próbák 
nagyon lazán teltek, de mindig törekedtünk arra, hogy jól teljesítsünk. A felkészülés kb. két 
hetet vett igénybe. Azt a részt jól be kellet gyakorolnunk, mikor a trikolorból kokárdát formáz-
tunk. A műsorban részt vettek a művészeti iskola tagjai is, ami szerintem színesebbé tette az 
előadást. Felkészítő tanárunk, Mónika néni szerint is ügyesek voltunk. Én is úgy gondolom, 
hogy elégedettek lehetünk magunkkal, mivel össze tudtunk hozni egy ilyen jó műsort.

Bancsó Babett 6.a
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Petőfi Sándor: Nemzeti dal 
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! 
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

(Pest, 1848. március 13.)
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Óvodások jártak az iskolánkban! 

Március 23-án első alkalommal szervezte meg iskolánk a leendő első osztályosok és szüleik 
részére a Kopogtató néven meghirdetett rendezvényünket. Célunk az volt, hogy leendő tanuló-
ink és szüleik betekintést nyerhessenek iskolánk életébe, és a nyílt napon tartott bemutató órák 
után kötetlenebb formában is ismerkedhessenek a szülők a leendő tanító nénikkel.
A program a 3. a osztályosok Lúdas Matyi című színdarabjának bemutatásával kezdődött. Az 
ovisok tátott szájjal figyelték a nagyszerű előadást.

Az előadás után kézműveskedésre hívtuk a gyerekeket. Több helyszínen többféle, a húsvéthoz, 
a tavaszhoz kapcsolódó dolgokat barkácsolhattak. Nagy örömmel és lelkesedéssel vetették bele 
magukat a munkába. Színezhettek mandalákat, ragaszthattak húsvétra tojástartókat, nyuszit, 
hajtogathattak nyuszit és csibét is. Nagy öröm volt látni, ahogy az apró kis kezek szebbnél szebb 
dolgokat készítettek, és adták szüleik kezébe az újabb és újabb alkotásokat. A nagy munkában 
segítségükre voltak a tanító nénik és 4. osztályos tanulóink.
  

Egy nagyszerű délutánt tölthettek el leendő ta-
nítványaink és szüleik iskolánkban, és remél-
hetőleg, a gyerekek még izgatottabban várják a 
szeptember 1-ét.

Birkásné Vona Sarolta
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A magyar költészet napja

A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük április 11-én, azaz József Attila születésnapján.
Iskolánkban több napos lelkes készülődés előzte meg ezt a napot. A gyerekek kedvenc verseiket 
írták le, majd kreatív ötletekkel rajzolták, illusztrálták az alkotásaikat, melyekkel végül feldíszí-
tették az iskola bejáratánál lévő faliújságokat. Íme, a végeredmény:

Az alsós faliújság

A felsős faliújság
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Az elmúlt tanévben más módját választottuk az „ünneplésnek” – mindenki, aki akart, felolvas-
hatta kedvenc versét az iskola udvarán, diákok, tanárok egyaránt. 

Szegedi Mónika néni

Cserháti Andi néni

Berze Márta néni

Berze Márta
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A holokauszt áldozatainak emléknapja

Diákújságról lévén szó, nem egyszerű szót ejteni a holokauszt áldozatainak emléknapjáról (2001 
óta április 16-a). Sem az olvasók többségének történelmi ismeretei, sem életkora nem engedi, 
hogy igazán mélyen írjunk erről a megrázó és szégyenletes eseményről. A történelmi tényeknél 
maradva: a holokauszt a második világháború idején lezajlott náci népirtás, a fasiszta fajelmélet 
alapján hatmillió európai zsidónak a haláltáborokban és máshol végrehajtott legyilkolása. (A 
holokauszt szó jelentése ’égő áldozat’, ’teljes áldozat’, ritkábban használják ennek a korszaknak 
elnevezéseként a soah szót, melynek jelentése ’vész, pusztulás’.) Szégyenletes eseménysorozat 
volt ez, melynek során 1944 nyarától kezdődően német nyomásra ugyan, de a magyar közigaz-
gatás szervezésében és a Magyar Királyi Csendőrség brutális közreműködésével végrehajtották 
hatszázezer zsidó származású magyar állampolgár deportálását.

Kevesen voltak olyan szerencsések, hogy hazatértek, mint a nemrégiben elhunyt Kertész Imre, 
aki a haláltáborban átélt borzalmakat a Sorstalanság című regényében örökítette meg. Hogy 
írása világirodalmi összevetésben is rangos teljesítménynek számít, ez a svéd Királyi Akadémia 
döntésében is kifejeződött, mikor 2002-ben (elsőként a magyar írók közül) Kertész Imrének 
ítélték az irodalmi Nobel-díjat. Szintén nemzetközi elismerésben részesült Nemes Jeles László 
Saul fia című filmje – a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat ítélték oda a holokausztra em-
lékező filmjének.

A magyar történelem, művészi élet kiválóságai estek áldozatául ennek a népirtásnak. Íróink kö-
zül például a főleg regényíróként és irodalomtörténészként ismert Szerb Antal és a sokak által 
kedvelt, mindenki által ismert Radnóti Miklós. Egy gyönyörű versével hajtsunk fejet mindazok 
előtt, akik méltatlan körülmények között pusztultak el a történelem egyik legmegrázóbb idő-
szakában. Radnóti Miklós egy szerbiai munkatáborban írta egyetlen szerelmének, feleségének, 
Gyarmati Fanninak a következő költeményt.
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Radnóti Miklós: Hetedik ecloga

Látod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad
tölgykerités, barakk oly lebegő, felszívja az este.
Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet
és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését.
Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak,
megtöretett testünket az álom, a szép szabadító
oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.

Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,
Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.
Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?
Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk?
És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?
Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Lager
őrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.

Rémhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,
hangos olasz, szakadár szerb, méla zsidó a hegyekben,
szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt, -
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,
s várja a véget, a sűrü homályba bukót, a csodákat.

Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák 
ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már.
Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság
és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra
rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek,
s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya
lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben.

Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.

Lager Heidenau, Žagubica fölött a, 1944. július
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Könyvtári óra

Március 21-én ismét ellátogatott osztályunk a könyvtárba. Nem tudtuk, hogy mit fogunk csi-
nálni, de nagyon vártuk.
Az első óra után indultunk a könyvtárba, ahol a könyvtáros nénik már vártak bennünket. Ha-
mar kiderült, hogy óriás társasjátékot fogunk játszani, aminek a témája a tavaszi és a húsvéti 
népszokások voltak.
Andi néni megalkotta a csapatokat, és kezdődhetett a játék. Négy csapat volt: a kék, a sárga, a 
zöld és a piros. Volt egy nagy dobókocka és egy többféle mezőből álló játéktér.
  
A csapatok sorban dobtak és teljesítették a nekik jutó feladatokat. Voltak kérdések, amikre vá-
laszolni kellett, voltak kihívások, ahol 2 csapat mérte össze ügyességét. Ilyen volt pl. a tojásfújó 
verseny. Voltak sorversenyek is („tojás átadós” verseny vagy a határkerülés).
Végig nagyon izgalmas volt a játék. Mindenki nagyon élvezte.
 
A játék után kölcsönözhettünk könyveket. Mikor már jöttünk volna vissza az iskolába, akkor 
Andi néniék meglepetésként tojáskeresést szerveztek. A dióligetben eldugtak csokitojásokat, 
amiket mi nagy örömmel megkerestünk, majd meg is ettünk.
  
Nagyon jól éreztük magunkat és már most várjuk a következő alkalmat.

a 4.a osztály nevében 
Birkásné Vona Sarolta
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London

London az Egyesült Királyság és azon belül Anglia fővárosa, a legnagyobb városi terület az 
Egyesült Királyságon belül, és a legnagyobb városi terület az Európai Unión belül. London a 
Temze folyó két partján terül el. A története egészen az alapító rómaiakig nyúlik vissza, akik a 
várost Londinium-nak nevezték. A középkor emlékeit a város központjában található City of 
London őrzi, a mai London e köré épült ki.

London a világ egyik vezető globális városa, a Forbes 2014-es felmérése alapján a világ legbe-
folyásosabbja.

A város nemcsak az Egyesült Királyság, hanem a világ egyik kereskedelmi, oktatási, szórakozta-
tóipari, divat, egészségügyi, kutatási és fejlesztési, turisztikai és közlekedési központja. London 
a világ legnagyobb pénzügyi központja és az ötödik legtöbb GDP-t termelő város a világon 
(Európában az első). London a világ egyik leglátogatottabb városai közé tartozik, évente kb. 27 
millió turista választja úticéljául, és a London-Heathrow-i repülőtér a világ legforgalmasabb 
repülőtere. Londonban 43 egyetem található, és ezzel Európa legtöbb egyetemével rendelkező 
városa. Itt a legmagasabbak az ingatlanárak az egész világon. 2012-ben Londonban rendezték a 
nyári olimpiai játékokat, és ezzel London és Athén is háromszor rendezett olimpiát.

 
Őzike
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Chelsea FC

A ChelseaFootball Club , röviden Chelsea FC egy profi angol labdarúgóklub, székhelye Nyu-
gat-Londonban, Fulhamben található. 1905-ben alapították, jelenleg az FA Premier League-
ben szerepel. Az angol labdarúgóklub a legtöbb szezont az első osztályban töltötte. A klub ha-
zai mérkőzéseit alapítása óta a StamfordBridge-en játssza, mely 41 837 férőhelyes. A Chelsea 
első nagy sikerét 1955-ben érte el, amikor megnyerte a bajnokságot. A gárda összességében 
ötszörös angol bajnok, hétszeres FA-kupa, négyszeres Angol Ligakupa és szintén négyszeres 
FA Community Shield győztes. Európai szinten kétszeres KEK, egyszeres Európa-liga győztes, 
illetve az első londoni klub, amely megnyerte a Bajnokok Ligáját. 

A klub hagyományos mezszíne a kék felső és alsó, valamint a fehér sportszár. A klub címere 
az évek során sokszor megváltozott, a jelenlegiben egy pálcát tartó kék címeroroszlán látható. 
2012-ben a Forbes magazin szerint a Chelsea a hetedik legértékesebb klub a világon. 2003 óta 
a klub az orosz milliárdos, Roman Abramovics tulajdona.

Idén a Chelsea nem kezdte jól az angol bajnokságot, de lassan kezd felzárkózni az élmezőny-
höz!!!

Chelsea007, B@by142

Játékosok:
Kapusok: 
Thibaut Courtois 13 belga
Asmir Begović1  bosnyák
Jamal Blackman 27  angol
Védők:John Terry 26 angol
Cesár Azpilicueta 28 spanyol
Branislav Ivanovic 2 szerb
Gary Cahill 24  Angol
Középpályások:        
Cesc Fábregas 4  spanyol
Ramires 7   brazil
Oscar 8   brazil
Willian 22   brazil
Eden Hazard 10  belga
Jon Obi Mikel 12  nigériai
Pedro 17   spanyol
Victor Moses 20  nigériai
Nemanja Matic 21  szerb 
Ruben Loftus-Cheek 36 angol
Csatárok:
Diego Costa 19  spanyol
LöicRémy 18  francia
Radamel Falcao 9  kolumbiai 
Kenedy 16   brazil
Bertrand Traoré 14  burkina faso
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Kedvenc kapusom: Thibaut Courtois
 

Személyes adatok
Teljes név ThibautCourtois
Születési dátum 1992. május 11. (23 éves)
Születési hely Bree, Belgium
Állampolgárság belga
Magasság 199 cm
Testtömeg 91 kg
Poszt kapus
Jelenlegi klubja Chelsea
Mezszám 13

Fiatal évei
Courtois a BilzenV.V.-ben hátvédként kezdte karrierjét. 1999-ben csatlakozott a Racing Gent-
hez 7 évesen, itt csináltak kapust belőle.
Genk:
2009. április 17-én a KAA Gent ellen debütált a Jupiler Pro Leagueben, 16 évesen. A 2010–11-
es szezonban 40 mérkőzésen állt a kapuban és 11 meccsen maradt érintetlen a hálója. Bajnok 
lett a Genkkel és a legjobb kapus a belga bajnokságban.
Chelsea
2011. július 16-án bejelentették, hogy 9.000.000 euróért a Chelsea csapatába igazolt 5 évre, a 
Manchester City, aTottenham, az Atlético és a Schalke is vitte volna.
Atlético Madrid
2011. július 22-én a spanyol Atlético Madrid csapatába került kölcsönben. Első mérkőzését 
az Európa Ligában játszotta a Guimares ellen, a spanyol bajnokságban pedig az Osasuna ellen 
debütált, 0-0-ra végződött a mérkőzés. Courtois lett az első számú kapus Sergio Asenjo helyett, 
ugyanis az első 6 mérkőzésén négyszer nem kapott gólt. 2011. november 26-án megkapta első 
piros lapját a Real Madrid ellen, ezt a mérkőzést az Atlético Madrid 4-1-re elveszítette. A Mat-
racosok bejutottak 2012-ben az Európa Liga döntőjébe, amit meg is nyertek az Athletic Bilbao 
ellen 3-0-ra.
Courtois a 2012-2013-as szezonban is az Atlético Madridban volt kölcsönben. Megnyerték az 
Európai Szuperkupát, a Chelsea-t 4-1-re verték. Később 820 percig nem kapott gólt, a széria a 
Real Sociedad elleni 1-0-ra elveszített mérkőzésen fejeződött be. Az Atlético megnyerte a spa-
nyol Király-kupát a Real Madrid ellen, Courtois-t a mérkőzés legjobbjának választották. 2014-
ben visszarendelte a Chelsea.
Sikerei, díjai
• KRC Genk:
• Belga kupa győztes: 2009
• Belga bajnokság győztes: 2010-11
• Atlético Madrid:
• Spanyol bajnok: 2013-14
• Copa del Rey: 2012–13
• Európa-liga: 2011–12
• UEFA-szuperkupa: 2012

Egyéni
• Az év kapusa (Belgium): 2010-11
• Az év Genk játékosa: 2010-11
• Az év kapusa (Spanyolország - Ricardo 
ZamoraTrophy): 2013, 2014
• A La Liga év kapusa: 2013
• A legjobb Belga labdarúgó: 2013

Chelsea007
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Mesemondó verseny 

Április 12-én rendeztük meg a hagyományos alsós mesemondó versenyünket. A versenyfelhí-
vás szerint magyar mesét kellett előadniuk tanulóinknak. Az előadások nagyon színvonalasak 
voltak, nagyon sok népmesét is hallhattunk, de kortárs írók meséivel is szórakoztatták a közön-
séget gyermekeink. A versenyen helyezést elért gyerekek április 15-én 15 órakor könyvtárban 
mondják el meséiket, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A verseny eredmény évfolyamonként:
1. évfolyam
Résztvevők:
1.a: Bancsó Balázs, Illés Noémi, Szilágyi Balázs
1.b: Varga-Kittner Fanni, Oravetz Zoltán, Pásztor 
Nóra, Rádics Máté, Doktor Péter
 
I. helyezett: Bancsó Balázs 1.a
II. helyezett: Varga-Kittner Fanni 1.b
III. helyezett: Illés Noémi 1.a
2. évfolyam:
Résztvevők:
2.a: Berényi Hanna, Horváth Doroti,
2.b: Regős Ábel, Nagy Gréta, Opóczki Jázmin
 
I. helyezett: Nagy Gréta 2.b
II. helyezett:Berényi Hanna 2.a
III. helyezett: Opóczki Jázmin 2.b
3. évfolyam:
Résztvevők:
3.a: Bancsó Blanka, Gulyás Olivér
3.b: Czövek Roland
4. évfolyam:
Résztvevők:
4.b: Farkas Petra, Pálfi Réka
 
I. helyezett:Bancsó Blanka 3.a, Gulyás Olivér 3.a
II. helyezett:Czövek Roland 3.b
I. helyezett: Farkas Petra 4.b
Gratulálunk minden résztvevőnek! 

Mesemondó gála
Április 15-én, hagyományteremtő céllal, idén először rendeztük meg az alsó tagozatosok me-
semondó versenyén helyezést elért tanulók számára a mesemondó gálát. A rendezvénynek a 
könyvtár adott otthont, ahová szeretettel vártuk a szülőket, gyerekeket, és külön meghívtuk a 
két nyugdíjas klub tagjait.
A szép számban összegyűlt közönség érdeklődő figyelemmel hallgatta a lelkes gyerekek előadá-
sait. Az elhangzott mesék után a közönség tapssal jutalmazta az előadásokat, majd a könyvtár 
apró ajándékokkal köszönte meg a résztvevő gyerekeknek, hogy kellemes perceket szereztek az 
érdeklődőknek.
A délután sikerén felbuzdulva reméljük, hogy jövőre még több kis mesemondó és még nagyobb 
számú közönség előtt rendezhetjük meg a mesemondó gálát.

 Birkásné Vona Sarolta
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A zene világa 

   Én nagyon szeretem a zenét. Kifejezetten a 
rapet. Ezen belül nyilvánvalóan az angol rapet 
is, de azért a diszkós zenét is. Ilyenek például 
Nótár Mary vagy a Jolly-, illetve a Coronita-féle 
mixek vagy simán mixek. Ha engem kérdezné-
tek, a diszkós zenék közül első sorban a Forbest ajánlanám, hogy hall-
gassátok meg.

   A raphez visszatérve, én leginkább az AK26-ot hallgatom,  de azt 
csak nagyjából 12 éves kortól ajánlom, bár ez attól is függ, hogy enge-
dik-e a szülők. Szoktam hallgatni az angol rapek közül a Whiz kalifát 
, Tygát és sok mást. A diszkós zenék közül szerintem az angol mixek a 
legjobbak! Persze mindenki véleménye más, van, aki abszolút nem is 
szereti sem a rapet, sem a diszkós zenét. 

   Végül depis zenét is szoktam hallgatni, ami 
akkor kiváló, ha szomorú vagy, vagy szerel-
mi bánatod van, vagy csak épp nincs semmi 
életkedved. Ezek közül ajánlom a Mc.Soont, 
és Mr.Busta zenéi között is van egy-két 
ilyen. Eminem  valamely zenéi a depis zenék 
közé tartoznak, de nem mindegyik. Példá-

ul a Mockinbord és Fast&forius 6 és Lily Wayn előadásában a Second 
Shance című szám. Én még az angol rapek közé szeretném írni Tygától 
a Hookah-t és a Stimulatedet! Egyelőre ennyi a zenékről. Sziasztok!!!                                           

$elet33
Mindenkinek ajánlom a zenélést!

Második osztályban kezdtem el furulyázni. Sok helyen fel-
léptem, köztük a Református templomban és az önkormány-
zatnál. Harmadik osztályban kezdtem el kürtön játszani. 
Voltam Szentendrén, Veszprémben és Móron is versenyeken. 
Nagyon szép sikereket értem el. Kétszer aranyat is sikerült 
nyernem, amire büszke is vagyok.
A versenyek előtt a felkészülést szeretem a legjobban. Ebben 
sokat segít a tanárom, Tibor bácsi. 
Eddig hét oklevelet szereztem, de többet szeretnék. Pénte-

kenként zenekarra járok. Legutóbb az etyeki jótékonysági bálon léptünk fel.

Mindenkinek ajánlom, hogy zenéljen valamilyen hangszeren, mert olyan élményekben lesz 
része, amilyenekben másképpen nem!

Késmárki Krisztián 5.b
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PC-s játékok
Sziasztok!
A mostani cikkben a W.o.T.-ot (World 
of Tanks) szeretném bemutatni. Igen, 
a nevéből gondolhatjátok, hogy ez egy 
tankos játék.
A lényege az, hogy készítened kell egy 
karriert, és hogy a különböző szin-
tű tankokkal játszva te légy a legjobb, 
tankágaiddal elérd a 10-es szintet. Igen, 
az, hogy  a tank ágakat elvidd a 10-es 
szintig. Mert ebben a játékban úgy van, 
hogy vannak nemzetek: francia, német, 
japán, kínai, amerikai, brit stb. Azon belül pedig ágak, amiket úgy értek, hogy van minden 
nemzetnek egy 1-es szintű tankja, és abból nyílnak ágak, amiket ugye már mondtam, hogy el 
kell vinni 10-es szintig. A letöltést illetően: nyissatok egy böngészőt, írjátok be a játék nevét 
majd töltsétek le. A karrierkészítést pedig 2 féleképpen lehet elintézni: 1 = írjátok be egy bön-
gészőbe , hogy Wolrd of Tanks karrier, 2 = nyissátok meg a játékot, és azon belül csináljatok 
egy karriert. Ha akartok, akkor jelöljetek be W.o.T.-on. Nevem: VD2004. Hát, nagyjából jó, ha 
ennyit tudtok róla. Sziasztok!!! 

PinkiPáj
Tudomány
A napszél
A hőn és fényen kívül a Nap részecskék áradatát is kibocsátja, amit napszélnek nevezünk. Főleg 
elektronokról és protonokról van szó, amelyek 450 km/s-os sebességgel közlekednek a Nap-
rendszerben. Kiszabadulnak a Nap légköréből. Az üstökösök csóváját, amely mindig a Nappal 
ellentétes irányban áll, a napszél váltja ki. A napszél alkalmanként mágneses viharokat és áram-
szüneteket okoz a Földön. Végül pedig a napszél okozza a csodálatos sarki fényjelenségeket is.

Alpi
Debrecen
Debrecen Magyarország harmadik legnagyobb területű, és második legnépesebb városa, 
Hajdú-Bihar megye, a Debreceni járás székhelye. A megye lakosságának mintegy 38,2%-a él 
Debrecenben. Debrecen a Tiszántúl legnagyobb és legjelentősebb városa. Időnként „a kálvi-
nista Róma” néven vagy „cívisváros”-ként emlegetik. A Tiszántúl nagytáj szellemi, kulturális, 
gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési központja, Magyarország egyik legdinamikusabban 
fejlődő nagyvárosa.
A 13. században említik először írásban. 1361-ben mezővárosi, 1693-ban szabad királyi város 
rangot kapott. Nevét az egész kontinensen ismerték híres vásárairól és református iskolájáról, 
mely európai viszonylatban is kiemelkedőnek számított. Történelme során kétszer az Ország-
gyűlés színhelye volt: 1848-49-ben és 1944-ben. Az évszázadok folyamán többször is tűzvész 
áldozata lett, a második világháborúban jelentős károkat szenvedett. 
Debrecen többek között arról híres, hogy Kazinczy Ági néni és Berze Márta néni is ott tanult 
És ott fog tanulni Dobos Bálint… 

Őzike
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SZUDOKU 
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HUAWEI
A Huaweit 1987-ben alapította Zsen Cseng-fej egykori katonatiszt, és egy az alkalmazottak 
tulajdonában lévő magáncégként kezdte meg működését. Kezdetben egy telefon alközpontkap-
csolókat (PBX) gyártó hongkongi cég értékesítéseit végezte, 1990-ben azonban a vállalat ön-
álló kutatásokba kezdett. Első áttörését 1992-ben érte el a telekommunikációs piacon, amikor 
bemutatta a saját fejlesztésű C&C08 digitális telefonkapcsolót, ami az akkori Kínában a legna-
gyobb kapacitású kapcsolónak számított. Eleinte kisebb városokban és vidéki körzetekben ter-
jeszkedve a Huawei lassanként egyre nagyobb piaci részesedést szerzett magának, beszivárogva 
a főbb piacokra is.
1997-ben nyert el először pályázatot a Huawei tengerentúlra; a hongkongi Hutchison Whampoa 
cég számára szállítottak vezetékes hálózati eszközöket. Még ebben az évben elindult a veze-
ték nélküli GSM eszközök gyártása is. 1999-ben a cég megnyitotta a kutatási-fejlesztési (K + 
F) központját az indiai Bangalore városában, 2000-ben Stockholmban, 2001-ben pedig négy 
újabb K + F központ létesült az Egyesült Államokban.
2004-ben a Huawei folytatta külföldi terjeszkedését egy harmadik generációs hálózat létreho-
zásával a holland Telfort mobilszolgáltató részére. A szerződés több mint 25 millió dollárról 
szólt, ez volt a cég első jelentős európai fellépése.
2005-ben a külföldi megrendelések száma már meghaladta a cég belföldi forgalmát.

A Huawei Magyarországon
A Huawei Budapesten 2005-ben kezdte meg magyarországi tevékenységét, a vállalat 200 millió 
EURÓT (mintegy 65 milliárd forintot) fektetett be Magyarországon, amivel a második legna-
gyobb kínai befektetővé vált az országban. Termékeit és szolgáltatásait jelenleg Magyarország 
lakosságának a fele használja, és a Huawei az ügyfelei között tudhatja Magyarország valameny-
nyi nagy távközlési szolgáltatóját is. A magyar leányvállalat az alapítása óta fontos bázisává vált 
a Huawei globális világának: 2009-ben az anyacég Magyarországon hozta létre európai ellátó- 
és logisztikai központját (ESC). Itt gyártják, és innen szállítják ki az okostelefonok kivételével a 
Huawei portfóliójában szerepelő valamennyi terméket közel 55 célországba. Szintén Magyar-
országon kezdte meg működését tavaly a Huawei internet alapú televíziózás technológiai meg-
oldásainak fejlesztésével foglalkozó nemzetközi innovációs központja is.

Eredményei 2014-ben
A vállalat 10 éves történetének eddigi legnagyobb forgalmát könyvelhette el 2014-ben: a teljes 
forgalom 36-38 milliárd forint között alakult, amely 18 százalékos növekedést jelent a korábbi 
üzleti évhez képest. A Huawei három üzletága közül változatlanul a távközlési szolgáltatók üz-
letága teljesített legjobban a Magyarországon.
A hazai leányvállalat sikeres működését bizonyítja az is, hogy a közelmúltban a gyártás és a 
logisztika mellett új régiós feladatokat is kapott az ország: a Huawei ide helyezte az európai 
kontinens visszárukezelését, alkatrészellátását és a javítását is. Ezzel a bővítéssel a cégcsoport 
a magyarországi történetének eddigi legnagyobb szolgáltatásportfólióját tudhatja magáénak.
A Huawei Technologies Hungary az üzleti kategóriában 2014-ben elnyerte a Superbrands díjat.
A Huawei Technologies Hungary közvetlen alkalmazottainak száma 2014-ben 250 fő volt, akik 
jórészt a budapesti központban dolgoznak. Az Európai Ellátó Központ üzemeltetése partnercé-
geken keresztül zajlik, további több mint 2000 munkavállalóval.
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Társadalmi felelősségvállalás
A Huawei társadalmi felelősségvállalási stratégiájában elkötelezte magát az oktatás, a szakem-
berképzés támogatása mellett. A Huawei társadalmi felelősségvállalási programja keretében 
„A Holnap Innovatív Vezetői” elnevezéssel ösztöndíjat alapított magyar egyetemisták számára 
2011-ben. A vállalat öt éven keresztül évente 15 diáknak nyújt anyagi támogatást a Budapesti 
Corvinus Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetemmel megkötött 
háromoldalú szerződés alapján. Az ösztöndíj célja, hogy a két felsőoktatási intézményben ta-
nuló, a programba beválasztott diákok közelről tanulmányozhassák, illetve megismerhessék 
a legújabb telekommunikációs fejlesztéseket, technológiai trendeket. A pályázók közül a ta-
nulmányi osztályzataik, illetve kutatói többletfeladataik, elért eredményeik alapján választják 
ki az adott esztendő ösztöndíjasait. A támogatást elnyerő diákok egy évre 2000 amerikai dol-
lár hozzájárulást kapnak szakmai továbbképzésükhöz, és ennek részeként elutaznak a Huawei 
sencseni kutató központjába.

„A Holnap Innovatív Vezetői” elnevezésű ösztöndíj mellett a Huawei „Távközlési magvak a 
jövőnek” címen tanulmányutat is meghirdetett magyar tehetséges fiatalok számára 2014-ben. 
A program a Huawei gyakorlatorientált tehetséggondozó képzése, amelyben a magyar fiatalok 
mellett több mint 20 ország – többek között Ausztrália, Franciaország, Hollandia, Nagy-Bri-
tannia, Németország, Marokkó, Indonézia, Svédország Thaiföld – hallgatói és oktatói vesznek 
részt. A tanulmányút célja, hogy az informatika oktatás során tanultak és az iparban szükséges 
gyakorlati tudás között lévő távolságot áthidalja. A program keretében 2014 nyarán tizenegy 
magyarországi egyetemi hallgató és oktató tanulmányozta két héten keresztül a távközlési tech-
nológiákat, ezen belül a következő generációs LTE- és 5G-mobilhálózatokat a Huawei negy-
venezer főt foglalkoztató sencseni központjában.

Z’GUSTÓ
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Dobos Bálint: VINGT-DEUX MARS
 
2016. március 22-én egy újabb terrortámadás rázta meg 
Európát. Brüsszelben három robbantásos merénylet tör-
tént: kettő a repülőtéren, egy a Maelbeek/Maalbeek met-
róállomáson. Jelenleg 36 áldozata és 136 sebesültje van a 
merényletnek, de ez a szám a következő napokban még 
változhat! A támadás a párizsi mintájára épült. Belgiumban 
elrendelték a legmagasabb, 4-es fokozatú terrorkészültsé-
get. Ugyanígy cselekedett a nap folyamán Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke, aki elrendelte Budapesten 
a 2-es fokozatú terrorkészültséget. Jelenleg is a TEK em-
berei lepik el a fővárost és a repülőtéren is ők ügyelnek a 
rendre. A sérültek között magyarok is vannak!
 
A hírek után egy mondat járt végig a fejemben: „Párizs vigasztalja Brüsszelt!” Csupán 4 hónap 
telt el, és lám, újra gyászolhatunk! Megjelennek a mécsesek, virágok, gyászolók, fekete ruhák, 
szlogenek, belga trikolorok stb. Ismét összekulcsolhatjuk a kezünket és imádkozhatunk Brüsz-
szelért! Így tettem én is, hiszen amint meghallottam a hírt, átöltöztem „feketébe”, meggyújtot-
tam egy mécsest, kiposztoltam ehhez kapcsolódó képeket a facebookra, és készítettem egy kis 
belga zászlócskát. Annyi közöm nem volt ehhez az eseményhez, mint a párizsihoz, mert ahogy 
azt már említettem az akkori cikkemben: „az őszi szünetben Párizsban jártam.” Azonban a 
„franciaságomnak” köszönhetően Belgium is a kedvenceim közé tartozik.

Minden belga léleknek és embernek fejezem ki az együttérzésemet! Az áldozatok hozzátarto-
zóinak! Szívszorító kimondani: nem utoljára írok terrortámadásról cikket! Ezentúl gyakoriak 
lesznek az ehhez hasonló események Európában! És most már ezt is kimondhatjuk:
„Budapest és Magyarország nincs biztonságban!”
Je suis ensemble avec la Belgique et la Belges!
(A cikkhez csatolt képek csak illusztrációk a terrorizmushoz!)
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A civilizáció
Ma már majdnem minden kölyök belehal abba, ha 
pl. a nadrágjuk színe nem passzol a kabátjukhoz…. 
Egy videós elmesélte az egyik videójában, hogy mi 
történt vele, mit tapasztalt... Idézem:
,,Ültem az orvosi rendelőben, vártam a soromat, 
közben egy  ilyen kb. 8-9 éves srác ült mellettem, 
volt iphone a kezében, jól ,,öltözködött”, vagyis 
gondolom, nem magának vette a ruháit, haja így 
felállítva égnek zselézve, csőnadrág.. stb., sírt vagyis 
kényeskedett az anyjának, hogy ő akar egy tabletet. 
Addig-addig sírt, míg az anyja azt nem mondta:
- Jó, csak fejezd be!
Kimentek, én még vártam tovább (nagyon sokan voltak a rendelőben).
Visszajöttek, a gyerek mosolyog, és a kezében a tablet, amit annyira „szeretett volna.” A mai 
gyerekek! Bravó! 21. század! *taps*taps*taps*!!!
  

Ez a divat! Büszkék lehetünk rá! Igazából a szegénység a téma, amiről 
írni szerettem volna, de mindennek a kezdete ez…
Más gyerek örül, ha ételhez jut.
Más gyerek örül, ha van ruhája.
Más gyerek örül, ha kap egy rongybabát.
Más emberek dolgoznak, de nincs pénzük.
Más emberek az utcán vannak.
Más emberek NEM tehetik meg ezt!
      

Boldog gyerekek, családok vannak a plakátokon, újságokban, gyönyörű 
szép, tiszta ruhákban, mosolyogva pózolnak. És talán van pár szegény is 
itt körülöttünk. Lehet, persze, nem kellene ezt észrevenni. Csak a ragyo-
gást. Bennünk van a hiba, hogy mi a sötétséget is látjuk? Még azoknak is 
látnia kellene, akik a fényben ülve nem látják, mert az eltakara a szemü-
ket… A sok gyerekkel, akinek főtt étel csak az iskola menzáján jut, vagy 
még ott sem. Vajas kenyér, igen, közkedvelt az ebéd helyett, abból is a legolcsóbb, legegészség-
telenebb. Tudom, gyakran otthon sincs más. Nem kellene törődnünk azzal, hányan kapnak hi-
telbe kenyeret a boltban, görgetve maguk előtt az adósságot hónapról hónapra, egyre mélyebbre 
csúszva. Nem kellene elvenni tőlük a receptet a patikában, a gyereknek felírt gyógyszerekkel. A 
szegények is élni akarnak, dolgozni, enni, melegedni. Az érzés a mindennapjaink része. Itt van 
mellettünk, a közvetlen közelünkben. A szegénység, a nyomorúság csak nő tovább.
A szegénység, a nélkülözés mindenütt ott van:

Ázsia Afrika Magyarország Etiópia
 
És ez a pár földrész, ország csak néhány példa arra, ahol nem kapnak meg mindent sem a 
felnőttek, sem a gyerekek, sőt, van, hogy nem is esznek, de mégis tudnak lenni mindenféle 
,,menő” cucc nélkül...

#Barbee
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Bigyó

Több, mint 200 ezer magyar ember él London-
ban. 
A nők átlagosan 2 napig tudnak titkot tartani.
A South Park a mai napig őrzi a Guinnes-
rekordot a „legtöbb káromkodás egy animáci-
ós sorozatban” kategóriában. 
Egy amerikai kutatás szerint a hétfői napokon 
élnek leginkább egészségesen az emberek. 
A latin nyelvben nincs szó az „igen”-re.
A csókolózást Európában a rómaiak terjesztet-
ték el.
Az emberek 60%-a nyomoz a Facebookon az 
exei után.
A 2004-es aranylabda győztes, Andrej Sevcsen-
ko 16 évesen megbukott labdavezetésből.
A Mickey egér eredeti hangját szinkronizáló férfi feleségül vette a Minnie egér hangját adó 
nőt. 
         Smiley

UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS!!!!

Kedves Gyerekek!!!!

Emlékeztetek mindenkit arra, hogy a vers- és prózaíró verseny beadási határideje 
május 2-a, hétfő!!!! Nincs még késő sem megkeresni a fiókokban otthon lapuló régi 

írásokat, sem újabb remekművekkel örvendeztetni meg az utókort és az iskolát.

Hajrá!!!

Berze Márta
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FILMAJÁNLÓ: Törésvonal
Ebbe a számba most a Törésvonal c. film kritikája/elemzése került. A film földrengésekről 
szól, melyeket Ray és családja próbál túlélni még két fiú mellett.
Tehát, kezdjük:
A film elején megismerkedünk Ray-jel, aki a katasztrófavédelemnél tűzoltóként dolgozik, 
és eredetileg két lánya lenne, de sajnos a kisebbik egy nyaraláson megfulladt. A másik lány, 
Blake, anyja új férjével elment San Franciscóba, ahol találkozik Bennel és Olival. Blake beszo-
rul egy autóba a földrengések alatt, viszont a két fiú megmenti, majd elmenekülnek onnan. 
A lánynak sikerült egy vonalas telefonnal elérni Rayt és az anyját, akik helikopterrel tartanak 
lányuk felé, de közben velük is történik néhány kaland:
• a helikopterből kifogy az üzemanyag;
• újabb földrengés miatt hosszabb lett az út;
• stb., stb., …
A végét nem írom bele, hogy azért élvezzétek a filmet. Érdemes megnézni, mert sok mindent 
megtudhatunk belőle a segítőszándékról és az együttérzésről a bajban.

bookmovie

Sziasztok!!!
Én most a Kerékpáros Diákolimpiáról szeretnék be-
szélni, ahol első lettem 2015-ben. Jöttek velem a csa-
pattársaim. Volt egy időfutam és volt egy mezőnyver-
seny is. Eljött az időfutam. Másodikként indultam. 
500 méter volt az időfutam. Az eredményem 26 má-
sodperc volt. Miksa Csobánnal ugyanannyi pontunk 
lett. Utána eljött a mezőnyverseny. 16-an indultunk a 
mezőnyversenyen, ahol 3 km volt a táv. Én ott az 5. let-
tem, Miksa Csobán pedig a 4. Meg kellett várni, hogy 
a többi korosztály is lemenjen. Utána eljött az egyéni 
verseny eredményhirdetése. Felálltunk a dobogóra, 
ahol én első lettem, a 2. Miksa Csobán lett, a 3. pe-
dig Lernyei Andris. Utána eljött az eredményhirdetés, 
hogy ki érte el csapatok közül a legtöbb helyezést. És 
nem mást, minket mondtak ki.

Molnár Gergő 6.a
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WKF Karate Magyar Bajnokság

Mint az eddigi években, idén is megrendezték a WKF Karate Magyar Bajnokságot. Nagyon 
sok indulóval együtt az edzők is várták már ezt a versenyt, amely Mogyoródon az iskola utca 
6.-ban került megrendezésre. Nagyon izgalmas verseny volt. Egyébként ez Magyarország egyik 
legfontosabb versenye.  

Iskolánk tanulóinak eredményei: Dvorák Ádám 6.B 3. helyezés, Nagy Góliát 6.A 3. helyezés, 
Varga Dániel 5.A 1. helyezés.

PinkiPáj
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VICCEK

- Hallottad? Péter barátunk a kórházban van.
- Érdekes, én tegnap még egy szőke bombázóval lát-
tam...
- Igen, a felesége is!
 
Tanuló: Ezt most nem értem, ha jobbra kanyarodok, 
miért indul be az ablaktörlő? Valamivel össze van 
kötve?
Oktató: Az a baj, hogy Te az ablaktörlővel szoktál 
jobbra indexelni. 

Mindig a főnök végzi a feladat oroszlánrészét: üvölt.

A kalória az, ami éjszaka beköltözik a szekrényedbe, 
és kicseréli az összes ruhádat kisebbre. 
Átugrom 5 percre a szomszédba, keverd meg 
félóránként a levest.

Nekem nem kell életbiztosítás. Azt akarom, hogy té-
nyleg mindenki szomorú legyen, amikor meghalok.

Eddig hülye voltam, de most vettem egy 360 fokos 
fordulatot.

- Pistike, mutasd szépen a nyelved! - kéri az orvos.
- Nem mutatom!
- De, hát miért nem?
- Mert tegnap a tanító néninek már megmutattam, és 
jól megvert érte. 

Pistike gratulál a nagymamának a születésnapján. 
Kezében egy hatalmas virágcsokrot tart.
- Kedves vagy, de nem kellett volna Pistike, hiszen 
tele van a kertünk virággal!
- Csak volt, nagymama, csak volt!  

Mond helyett MONDD!!!

A hét napjai:
Móricka későn ér haza az iskolából. Anyukája szigor-
úan kérdőre vonja, hogy hol csavargott ennyi ideig:
- Egy bácsi elvesztett a körúton egy százast és egészen 
eddig azt kereste...
- És neked ehhez mi közöd?!
- Rajta álltam...

Móricka új órát kap, de az pár nap után megáll. Erre 
fogja és szétszedi az órát.
Egy döglött hangya esik ki belőle. Móricka felsóhajt:
- Már értem, meghalt a gépész! 

A versenyló a futam után bemegy a kocsmába.
Odaszól a csaposnak: 
- Kérek egy vödör DAB sört!
Megissza, majd kér még egy vödörrel. Miután végzett 
vele, így szól:
- Megéheztem, most kérek egy adag szénát!
Mire a csapos rémülten: 
- Abrak a dabra?! 

• Hogy kérsz meg valakit arra, hogy legyen éles 
vágóeszköz?
• Ööööö… Nem tudom.
• Légyszike! 

• Mi az? Nagy,sárga,és fáj, ha a belemegy a szemedbe? 
• ???
• Villamos.

• Jean, ez a vonat Hatvan felé megy?
• Nem, uram csak egyfelé. 

A skótot megkérdezték, hogy miért vett a 
barátnőjének születésnapi ajándékul egy ajakrúzst. 
–Azért - feleli a skót-, mert ez az egyetlen ajándék, 
amit ugyan csak kis részletekben, de lassanként  
visszakapok tőle.

Joker
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Krétafirka-team

Z’Gusztó
Caesar
B@by142
#Barbe
Book movie
Őzike

Selet<33
Lysandra
PinkiPáj
Smiley 
Pityputytoro
Totoro

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

Youtube-sarok – Unfield

A suliújság írói kitalálták, hogy indítunk egy új 
„sarkot”. Ezt a rovatot én (Őzike) és Lysandra  
vezetjük. Az első, akit bemutatunk, Unfield lesz.
 
Unfield egy 18 éves, székesfehérvári fiú. 3 éve  
videózik és már 220.000 feliratkozója van,  
amire nagyon büszke. „Kicsikét” káromkodik, ezért 
csak 13-14 éves kortól nézzétek! 
Unfield főleg vlogokkal (videóblog) foglalkozik, de  
szokott csinálni cleverbotos (18+) videókat is.
Szokott történeteket elmesélni, röhejes facebookos  
csajozási posztokról (18+), mersz vagy mersz, 
chatroulette, kérdezz-felelek, reakció és kihívás  
videókat csinálni.
Ezen kívül még rappel is,  
 valamint nemrég lett saját honlapja is. 

  
Őzike és Lysandra

Chelsea007

Macska
Dzseni

Joker
J.M.
Alpi
Késmárki Krisztián
Bancsó Babett
Pluhár Tamás


