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Kedves Olvasóink!

   Pár nap, s elérkezik a tanév vége. Jön a nyár, a jól megérdemelt pihe-
nés mind a tanárok, mind a diákok számára.
   Ebben a tanévben tehát ez a 4. s egyben utolsó Krétafirka. Azt hiszem, 
az iskolaújság arculata változott pár hónap folyamán is, remélem, érez-
tétek, hogy igyekeztünk megfogadni az egyre több tanácsot, amelyeket 
nagyon köszönünk. Köszönöm közvetlen munkatársaim segítő mun-
káját – ők talán nincsenek tudatában, de sokat feljődtek! 
   Köszönöm Birkásné Vona Sarolta tanító néninek, Kazinczy Ágnes 
tanárnőnek és Csizmadia Gábor tanár úrnak a sok segítséget, amelyet az újság megjelenésé-
hez (cikkek írásával is) nyújtottak. Minden Kollégámnak, Diákomnak köszönöm, akik ver-
senyeredményekről számoltak be, rendelkezésemre bocsátották az azokon részt vevő gyerekek 
névsorát, tájékoztattak az eredményekről. Köszönöm a sok fényképet Horváth Ágota és Bacsa-
Halász Renáta tanító néninek, Erzsike néninek a fénymásolást és sorolhatnám még… 
   Természetesen nagyon köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak, akik lehetővé tették, 
hogy a Krétafirka színes kiadásban is napvilágot láthasson.
   Iskolaújságunk – ilyen formában – nem jöhetett volna létre Zorkózcy Károly és Meruk Ilona 
odaadó segítsége nélkül. Kérem, fogadjátok köszönetünket.
…S végül köszönöm a családomnak, hogy mindig mindenben mellettem állt – ÉS PERSZE 
VILÁGBÉKE!!!!!!!!      (A kisebbek kedvéért írom: az utolsó bekezdés VICC VOLT… 
S most „Záró Miki mókatára. De ha tetszett, nemsokára visszavár még Kata, Sára, s valahány 
név a naptárba’, eljövök még hozzátok, viszont látásra, „Pajtások”!!!

Berze Márta
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Sziasztok!

Április 8-án megyei németversenyen jár-
tunk Pusztavámon. Farkas Bence, Varga Dániel,  
Juhász Endre és Vladár Tibor egyéni  
versenyen vettek részt. Megjártunk  
rengeteg gyönyörű erdős tájat a GPS segítségével,  
kihasználtuk a játszótér nyújtotta  
lehetőségeket, kidobóztunk, porban  
hemperegtünk, fantasztikusan teljesítettük az írásbeli és szó-
beli feladatsorokat, míg végre kiderült, az ötödikesek kate-
góriájában Farkas Bence, 5.a osztályos tanulónk 2. helyezést 
ért el. 
 

Kazinczy Ágnes

Újra itt vagyok, és most az anyukám által kitalált sütit fogom nektek bemutatni. Remélem, hogy 
kedvet kaptok hozzá, megsütitek, és már abban a pillanatban eszitek is ezt az incsi-fincsi édességet.  
 
Hozzávalók:
 6 tojás
 6 kanál liszt
 6 kanál cukor
 6 kanál víz
 
Elkészítés:
Megsütök egy 6 tojásos vizes piskótát.
A 6 tojássárgáját kikavarom 6 kanál cukorral. Rendre hozzáadom a lisztet, a 6 kanál vizet és egy 
fél sütőport teszek bele, majd a végén a keményre felvert 6 tojásfehérjét. Ezt úgy keverem bele, 
hogy ne essen össze a tészta. Beteszem egy tepsibe, és az előmelegített sütőben 15-20 percig 
sütöm. Miután kiveszem, hagyom kihűlni, majd pogácsaszaggatóval kiszaggatom (pogácsákat 
vágok belőle). A kieső piskótadarabokat összemorzsolom és kis forró tejjel leforrázom, hagyom 
ezt is kihűlni. Egy pohárnyi darált diót is leforrázok tejjel (külön edényben), majd ezt is ha-
gyom kihűlni. 5 dkg vajat kikavarok egy kis porcukorral, majd összekeverem a leforrázott, de 
kihűlt dióval és az összemorzsolt, leforrázott és kihűlt piskótával. Kiskanállal felteszem a kis 
pogácsákra, majd egyenként beleforgatom őket kókuszreszelékbe. Egymás mellé helyezem őket 
egy tálcára, és hideg csoki öntetet csurgatok a tetejére. Ez lehet olvasztott étcsoki, de a követ-
kezőképpen is lehet készíteni: 15 dkg porcukor, 1 kanál kakaó, 2 kanál forró feketekávé és egy 
diónyi vaj vagy 1 kanál olaj (az olajtól fényesebb lesz).
Jó étvágyat kívánok!       Smiley     
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Remshaldeni csereprogram

Hosszú út volt, mire odaértünk, de valahogy elfoglal-
tuk magunkat az út során. Amikor odaértünk, min-
denki meg volt szeppenve, alig mertünk hazamenni a 
családdal, de muszáj volt. Otthon kérdezgettek tőlünk 
mindenfélét, amit megértettem, arra válaszoltam. 
Kedden bementünk a sulijukba az első két órára, az-
tán a második szünetben találkoztunk a tanárokkal, 
meg a többi cserediákkal az udvaron és elindultunk 
az iskolakertbe, ami igazán különbözött a miénktől, a 
kontinensek voltak megcsinálva az ott előforduló vi-
rágokkal. Utána a polgármesteri hivatalba mentünk 
el, ahol a polgármester-helyettes fogadott minket és 
mondott sok érdekes és sok unalmas dolgot is. In-
nen egy étterembe mentünk, utána mindenki haza-
ment, de én a cserediákommal Lili cserediákjáékhoz 
mentem, és náluk voltunk estig. Hazamentünk és egy 
óra múlva átmentünk Stuttgartba a Frühlingsfestre, 
azaz a tavaszfesztiválra, ahol az óriáskeréktől kezd-
ve a hullámvasútig minden volt, éjszaka kivilágítva 
még szebbnek látszott. Szombaton, úgyszint Liliékkel, 
Stuttgartban voltunk  vásárolni, és a  kastély előtt sé-
tálva csodáltuk az épületet,  mert igazan szép volt, és 
mindenki gyönyörködött benne, akik valószínűleg 
turisták voltak. Vasárnap templomba mentünk, mert 
Lara, a cserediákom konfirmált, ezt megünnepelve 
egy étteremben ettünk, utána a családtagok átjöttek 
hozzánk és ott voltak estig. Másnap, vagyis hétfőn 
délelőtt otthon voltunk és elfoglaltuk magunkat, fil-
met néztünk meg ilyesmi. Délután Blankáékkal és 
Liliékkel elmentünk egy uszodába. Kedden pedig az 
Experimentában, azaz az ottani Csodák Palotájában 
voltunk Heilbronnban mindenkivel együtt, ami ér-
dekes volt és persze jól is éreztük magunkat. Szerdán 
délelőtt suliban voltunk, délután pedig Schorndorfba 
mentünk ajándékokat vásárolni a családnak, barátok-
nak. Csütörtökön pedig megint várt ránk egy 10 órás 
út, ami nem volt túl szerencsés mivel Ausztriában de-
fektet kaptunk, így körülbelül 1 órával hosszabb lett 
az utunk. De összességében nekem nagyon tetszett 
németországi program, és egy újabb élmény lett szá-
momra!

Ráck Dorottya

Először egy nyelvvizsga-szerű megmérettetésen kel-
lett átmennünk. A feladat elég nehéz volt, mivel 10 
témát kellett megtanulni. Ebben a tanáraink is segí-
tettek. Egyenként hívtak be minket a tanterembe. Le 
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volt fordítva 10 cetli, amin a témák voltak. Elsőnek 
húznunk kellett egyet, majd kidolgoznunk. Miután 
ez megvolt, felolvastuk. Másnap tájékoztattak a je-
gyünkről és hogy ki jutott ki. Ezek után nagyon meg-
könnyebbültem, mikor megtudtam, hogy kijutottam 
Remshaldenbe. Aztán lementünk az udvarra és csi-
náltak velünk egy képet, ahonnan a német gyerekek 
választottak közülünk. Az utunk pár hét múlva kez-
dődött. 11:00 körül indultunk egy busszal az iskolá-
tól. Az út izgalmas volt és jól szórakoztunk. Mikor 
odaértünk 20:00 fele már mindenki elfáradt. Még 
beszélgettünk ott egy kicsit, majd elmentem a német 
fiúhoz, Jamie-hez. Az volt a baj, hogy ők laktak a leg-
messzebb az iskolától. A családja nagyon jó fej volt. 
Jamie-nek egy bátyja és egy öccse volt. Minden nap 
busszal és vonattal mentünk suliba. Az első nap talál-
koztunk a polgármester-helyettessel, majd elmentünk 
enni. A délutánt Ákossal és Tobiasszal töltöttük. Az-
tán meg hazamentünk aludni. A hétvégén mindenki 
a családjával volt. Mi elmentünk a Mercedes Muse-
umba ami nagyon szuper volt. Ott fel kellett menni 
egy lifttel az épület legtetejére, és onnan fokozatosan 
lejjebb mentünk. Minden szint tele volt autóval. Vol-
tak régiek, újak és még jövő-belieket is lehetett látni. 
Vasárnap Stuttgart legmagasabb pontján voltunk. 
Hétfőn iskolába mentünk. Nekem az tetszett, hogy 
volt külön technika terem. Délután Ákosék átjöttek 
hozzánk. Nagyon jól éreztem magam aznap. Kedden 
az Experimentalban jártunk. Az olyan minta Cso-
dák Palotája, csak szerintem egy kicsit jobb. Szerdán 
megint iskolába mentünk, majd volt egy búcsú parti. 
Ott tekéztünk és pizzát ettünk. Csütörtökön nagyon 
korán indultunk. Mindenki szomorú volt, hogy el 
kellett menni, de szerencsére októberben újra találko-
zunk velük. Az úton hazafelé kaptunk egy defektet, de 
aztán csak hazaértünk.
Veres Máté
 
2016. április 21-én indultunk. Először elmentünk Ági 
néniért, és megkezdtük az utat. Nagyon hosszú volt az út, kb.20:00 órára értünk oda. Mindenkit ott várt 
a cserediákja, és a vendég családja. Hazamentünk, és már csak körbevezettek minket a házba. Utána 
lefeküdtünk aludni a nagy nap után. Másnap, pénteken bementünk az iskolájukba. Minden reggel vo-
nattal mentünk. Az iskolájuk nagyon szép, nagyon nagy, én szívesen járnék oda. 3 óra után átmentünk 
az iskolakertbe, ami nagyon szép volt. Ezután átmentünk a polgármesteri hivatalba, ott megnéztünk 
egy előadást, utána pedig elmentünk ebédelni. Mikor hazaértünk, akkor elmentünk Schorndorfba 
vásárolni. Szombaton a családdal volt közös program, ezért mi elmentünk trambulinozni, utána pedig 
este egy táncversenyre. Vasárnap elmentünk Stuttgartba a FrühlingFestre, ami egy vidámpark. Nagyon 
jól szórakoztunk, de az idő nem volt valami jó. Kb. 3 órát voltunk ott, ezután pedig hazamentünk. 
Hétfőn megint bementünk az iskolába, utána a többiekkel együtt elmentünk Schorndorfba vásárolni. 
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Kedden elmentünk Heilbronnba az Experimentába. Ez egy olyan épület, mint a Csodák Palotája csak 
sokkal nagyobb, 5 emeletes. Nagyon sok érdekes dolgot láttunk, pl: 12 személyes csocsó, távírógép stb. 
Ezután ebédeltünk, és kimentünk a központba vásárolni. Utána sajnos haza kellett mennünk, de a vo-
naton nagyon jól elvoltunk, nagyon szép volt a táj. Szerdán megint suliban voltunk, ezután egy kicsit 
hazamentünk, és utána indultunk a többiekkel Schorndorfba vásárolni. Nagyon jól szórakoztunk, és 
ezután elmentünk bowlingozni. Sokat játszottunk a felnőttekkel. Mellette volt egy étterem, és ott et-
tünk pizzát. Mikor már nem voltunk olyan éhesek, kimentünk az utcára és ott hülyéskedtünk. Hamar 
elment az idő, és már indultunk is haza. Másnap reggel, csütörtökön pedig indultunk haza. Hosszú 
búcsúzkodás után nekivágtunk az utunknak. Egy baj volt, hogy szakadt a hó, és Ausztriában lerobban-
tunk. Ez egy elég nagy gond volt. Elmentünk egy autó műhelybe, de a dolgozóknak épp ebédszünetük 
volt, ezért várnunk kellett. A többiekkel így is nagyon hamar elment az idő, mert szórakoztunk végig. 
Végül kicserélték a kereket, elindultunk újból, és szerencsésen hazaértünk.
Ráczkevy Blanka

Gaming Uborkák  

A Gaming uborkák egy youtube-os csoport, amit Bauer 
Robi, Nádpor Betti, Szabó Petya, Bartos Norbi és John 
Cena alkot. Arra szeretnénk kérni Titeket, hogy minél 
többen iratkozzatok fel! Bemutatkozó videónk már van, 
és lesz több is! Igyekszünk minél viccesebb videókat feltöl-
teni. A videókat vágja: Bauer Robi, neki viszont van külön 
csatornája is, Bálintnak is van külön csatornája, Petyának 
lesz, Norbinak is van is van külön csatornája, Bettinek még 
nincs, de majd nemsokára lesz. Ha esetleg úgy döntötök, 
akkor feliratkozhattok a külön csatornákra is. Erre a csatornára próbálunk viccesebb videókat 
is feltölteni. Nagyon szépen megköszönjük a kedves lájkolóknak és feliratkozóknak, hogy ezzel 
segítették a munkánkat! Sziasztok! 

$elet<33

Bajnokok Ligája elődöntő

Még négy csapatnak kell megküzdeni a BL döntőbe való bejutásáért.
Az Atlético Madridnak, a Bayern Münchennek, a Real Madridnak és a Manchetser Citynek.

Az Atlético Madrid a BayernMünchen-nel került össze.
A Real Madrid pedig a Manchester Cityvel.

A négy csapat címere:
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A suli egyre színesebb 

S mi lőn, az évtizedek során összefirkált öltözői padokat a szülői közösség újította fel nekünk… 
Mint jól tudjuk az etyeki suli diákjainak ,,művészsége” igen markánsan felfedezhető volt a pa-
dokon. Ezeket szemünk láttára, az iskolaudvaron tüntették el, és többek között az SZMK ta-
gok. A tűző napon több órán keresztül dolgoztak, s szabad idejüket erre áldozták. A padokról 
lecsiszolták a firkálmányokat és lefestették őket színesre: pirosra, zöldre és kékre, hogy még az 
öltöző is csupa színben káprázzon. Ezen túl, amint kilépünk az öltözőből, a diákok által készí-
tett falfestményekkel találkozunk, melyek jópofa kis sportolókat ábrázolnak… De még több 
munkálat is folyik iskolánkban, ugyanis egy pályázatnak köszönhetően felettünk is dolgoznak. 
Szóval a tető is felújításra került, és az azon dolgozók dolgozni nem restek, mert még órák 
alatt is hallhatjuk a munkálatokat. És egyre komolyabb körülmények között teszik ezt, a kerí-
tésre gondolok, amit a mi biztonságunk érdekében raktak fel, aminek személy szerint nagyon 
örülök, mert a tananyaggal sem maradunk le amiatt, hogy ,,Tetőfelújítás miatt nincs iskola”.
Bár kompetenciamérés közben kicsit nehezebb volt miatta koncentrálni, egész jól megoldot-
ták. Köszönjük a szülőknek a padok lefestését, a diákoknak pedig a falfestményeket! Iskolánk 
színesebb lesz!

#Barbe
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PÜNKÖSD

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a keresz-
ténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének 
végpontja, áradása ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az aposto-
lokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:

A pünkösd eredete az ószövetségi zsidó ünnep, a törvényadás (tóra adásának) emléknapja és az új 
kenyér ünnepe.

A pünkösdöt a Szentírásból ismert Húsvét után az ötvenedik napon tartják. Így pünkösd vasárnap 
(a nyugati kereszténységben) legkorábbi lehetséges dátuma: május 10., a legkésőbbi pedig június 
13.

Népszokások
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Több elemük a kereszténység előtti idők-
be nyúlik vissza. Visszavezethető a római floráliákra: a floráliák olyan tavaszt köszöntő ünnepi 
alkalmak voltak, amikor Flora istennőt, a növényvilág és a virágok (tágabb értelemben a termé-
kenység) istennőjét köszöntötték. Az istennő görög nevén Khlóris, azaz Zöldellő, Viruló.

Májusfa
A magyar nyelvterület nagy részén hagyományosan a május elsejére virradó éjszaka állítottak má-
jusfát. Másik jeles alkalma pünkösd volt. A május elsején állított fákat sokfelé pünkösdkor bon-
tották le. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az 
udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is. 

A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtisztel-
tetés volt. Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel 
vagy kora hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Általában az udvarló 
legény vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a rokon lányoknak is állítottak 
fát. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság 
kísérte.

Pünkösdi király
A pünkösdi király választás a középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyen (tuskócipelés, 
karikába dobás) kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá a 
pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban in-
gyen ihatott, a fogyasztását a közösség fizette ki később. Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig is 
tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezentúl udvarolhattak, kocsmázhattak.

Tavaszköszöntés
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítés-lécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat (bo-
dzát, pünkösdirózsát, jázmint) azért, hogy nehogy belecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos 
házakra tettek ki zöld ágakat.

Pünkösdi királynéjárás
Eredetileg 4 nagyobb lány (később több) körbevisz a faluban egy ötödiket. Ő a leg-
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kisebb, a legszebb. Énekelnek, és jókívánságokat ismételgetnek. Megálltak az udva-
rokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt 
fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, s termékenység-
varázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén ajándékot kaptak. A Dunán-
túlon jellemző termékenységvarázslással összekötött szokás később adománygyűjtéssel párosult. 

Pünkösdölés
Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi 
menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel. Ez a szokás hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, de ez 
elsősorban adománygyűjtésre szolgált. A gyerekek vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva végig-
járta a falut, s adományt gyűjtött.
 
Törökbasázás, borzakirály, rabjárás
Nyugat-Magyarország egyes vidékein voltak jellemzőek pünkösdkor. Egy kisfiút szalmával kitö-
mött nadrágba öltöztettek társai, török basát utánozva. Házról házra kísérték, az udvarokon pedig 
pálcával ütötték, hogy ugráljon. Pénzt és tojást kaptak cserébe.
A pünkösdi rabjárók szintén fiúk, akik a lábuknál összeláncolva mennek a lányokhoz körbe a fa-
luban, azzal a kéréssel, hogy „Segéljék ezeket a szegény katonarabokat.” Persze, ők is ajándékokkal 
térnek haza.
A borzajárás során körbekísérnek a falun egy fiút, akin bodzából készített köpeny van. Házról ház-
ra járnak.

Csíksomlyói búcsú
Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csíksomlyón  
található. A csíksomlyói búcsú hagyománya a 15. századból  
maradt fenn az első írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi  
zarándoklatról. A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg 
a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után felvonultak a két 
Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a csíksom-
lyói búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát. Zarándokok tömege a 

csíksomlyói búcsú helyszínén
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Az én hétvégém

A pünkösdi hosszú hétvégém azzal kezdődött, hogy pénteken elmentünk bobozni Budapestre. 
Utána elmentünk egy cukrászdába enni egy fagyit, néhány szelet tortát és sütit. Aztán elmen-
tünk egy Dallas nevű étterembe vacsorázni.

Szombat – vásárlás, takarítás (vegyetek példát!)
Vasárnap – családlátogatás

Hétfőn elindultunk Visegrádra bobozni. Sajnos többször meg kellett állni, mert rosszul levős 
vagyok. Az anyukám élettársával, barátaival és az én kicsi családommal mentünk. Odaértünk, 
sajnos hosszú volt a sor, de kivártuk és már csúsztunk is. Utána felsétáltunk a várhoz, aztán 
kajáltunk. Utána kitaláltunk, hogy menjünk gokartozni. Mivel csak 14 éven fölül lehetett ezért 
mi nézők voltunk (anyukák, kis gyerekek). Esztergomban még kirándulgattunk. Hintáztunk, 
5d-ztünk, dodzsemeztünk. Kezdett esteledni és mivel 1,5 óra az út, ezért 8-kor elindultunk 
haza. Negyed tizenkettőre értünk haza, ezért csak gyors zuhanyzás volt, és már feküdtünk is le 
aludni.

Így telt az én hosszú pünkösdi hétvégém. Remélem nektek is ilyen jól telt!
Őzike
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Anyák napja

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba 
nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, 
az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A tör-
ténelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat 
is felköszöntötték.

Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színe-
zetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tar-
tották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, 
hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra 
ajándékként elkészítették az anyák süteményét.

Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia 
Ward Howe segítségével.

1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánít-
tatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg 
időt és energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. 
Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i prok-
lamációjával hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé 
nyilvánította. (1914-ben május második vasárnapja, és így az Anyák Napjának első hivatalos 
megünneplése május 10. napjára esett.)

Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hama-
rosan az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-
kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek 
hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő 
és elhunyt anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis véleménye szerint pe-
dig főképp a virágkereskedők hasznának növelése irányába. További élete során oly hevesen 
tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült egy vehemens 
tüntetése során. Élete végére megbánta tettét és nem akarta nevét Anyák Napjával kapcsolatba 
hozni. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi 
Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hi-
vatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, 
egy államtitkár felesége hozta Amerikából és a legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 
8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Ma-
gyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az Anyák napja 
országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Ta-
nárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó «Anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, 
szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze 
túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”
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Három generáció – a nagymama, az anyuka és a leendő anyuka… 

József Attila: Mama
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő -
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

Petőfi Sándor : Füstbement terv 
Egész uton hazafelé
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.

 
Őzike
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PC-s játékok
Agar.io

A mai cikkünk témája a(z) Agar.io. Magának a játéknak a célja, hogy Te légy a legnagyobb. De 
hát mi is ez a játék? A program egy 2D-s játék, melyben kis körként kezdve a fent leírt célt kell 
teljesítened. Persze amikor végrehajtod, akkor sem lesz vége a játéknak, csak akkor, ha egy ná-
lad nagyobb ˝kör˝ megesz. Erre lehet az kérdésed hogyha az első vagyok, akkor hogy tudnak 
megenni. Ez igaz, de sajnos van egy bizonyos ponthatár (igen, mert a pontodat is kiírja) amely-
nél elkezd a ˝score˝-od csökkenni. Természetesen ezért nem szabad befejezni a játékot, mert a 
˝pontcsökkenésnek˝ az a magyarázata, hogyha csak Te lennél az első, akkor unalmas lenne a 
játék a többi embernek.

PinkiPáj
,,Hogy milyen aranyosak tudnak lenni az állatok!!!...”
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KRITIKA
Eddie, a sas

Nemrég voltam az osztályommal moziban Pesten az 
Allee-ban, ahol az Eddie, a sas c. filmet néztük meg. 
Amint kiértünk a moziteremből, az első reakcióm az 
volt a film után, hogy………”ÚRISTEN!!! Ez valami 
eszméletlen volt!!!” Nagyon ajánlom a film megnézé-
sét, mert el fogjátok dobni az agyatokat! A film (igaz 
történet alapján) egy srácról szól, Eddie Edwardsról, 
Aki úgy határoz, hogy indulni akar a Téli Olimpián 
síugró számban, de tapasztalat nélkül. De ő nem adja 
fel, talál egy edzőt, aki igazából egy kiváló síugró volt, 
de kirúgták a csapatából, mert ivott. Igazából nem 
szeretnék mindent leírni a filmről, de nem tudom 
megállni! Úgyhogy, aki nem szeretné magának előre 
lelőni a poént, az ne olvassa tovább ezt a cikket…

Tehát A film elején Eddie a sima Olimpián szeretne 
indulni, de elég bénának bizonyul. de ő nem az a típus, aki csak úgy feladja. Az apja nem tá-
mogatja céljában, csak arra törekszik, hogy a fiából kőművest faragjon. Eddie elkezd síelni, és 
nagyon tehetséges lesz, de neki ez nem elég, inkább úgy dönt, hogy síugrásba kezd. Elindul 
Németországba gyakorolni. Innentől ajánlom megnézésre Hollywood News Agency csatorná-
ján lévő kritikát (A Világ Leglazább Lúzere), mert részletesen, viccesen és érthetően beszél a 
filmekről. Nekem ő a kedvenc videósom, mert viccesek, egyben könnyen értelmezhetőek a 
gyerekek számára is a videói. (Itt most van egy kis Youtube-sarok, de mindegy) Mindenképpen 
ajánlom. 

Vélemény: Nekem ez a film elérte a csúcsot, nagyon jó 
volt, talán még adják a moziban, úgyhogy inkább (ha 
lehet) moziban érdemes megnézni. 

Ez volt az Eddie, a sas c. filmről szóló kritika, én 
bookmovie voltam, a következő újságban találko-
zunk! (Egy kicsit kopiztam Szirmaitól, remélem elné-
zitek nekem)

                                              Ő itt az eredeti Eddie Edwards
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A 2015/16-os tanévben meghirdetett vers- és prózaíróverseny győztese 
Kecskés Levente (8.a), itt olvasható novellájával.

Második helyezést ért el Váradi Barbara (6.b) lentebb olvasható 
Cím nélkül című versével.

GRATULÁLUNK A GYŐZTESEKNEK!!!!!

Kecskés Levente:

Minden ugyanaz.
Semmi sem változik. Reggel felébredek, este elalszom, a 
nappalom a rutin őrjítő monotonitásába süllyed. Minden 
azonos mindennel, mintha egy olyan visszatérő álmot él-
nék, amiben csak a legjellegtelenebb részletek változnak 
meg. De én ezt nem szeretném. Nem szeretném, hogy az 
életem egy tó tükre legyen, ami csak hullámzik, de nem 
mozdul sehová. Folyóvá szeretnék válni. Változás kell. Vál-
tozást akarok. 

Tajtékozva ébredtem fel. A takaró mellettem volt összegyűrve, valószínű, hogy a gyötrő rémál-
mok közepette gyűrtem össze kérlelhetetlen mocorgásommal. Felpattantam, kinyújtóztam, ki-
ropogtattam a tagjaim, mint ahogy szoktam. Mint ahogy szoktam, válaszolta egy hang legbelül. 
Gúnyosan csengett, a visszhang pedig vissza-visszahozta a tudatomba ezt az élt. 

Elöntött a düh. Csak három szó volt, ami a tényeket közli, de úgy közölte eme tényeket, mint 
még soha. Nem megjegyezte azt, amit teszek, hanem szembesített vele. 

Néhány percig csak némán álltam, szemem a padlóra szegeztem, kezem ökölbe volt szorítva. 
A körmöm belevájt a tenyerem húsába, és csak akkor eszméltem fel, mikor a langyos vér vörös 
érként folyt ki az ujjaim közt, majd cseppekben hullott alá a padlóra. Felszisszentem, utam a 
fürdőszobába vezetett tovább, ahol a kis faliszekrényből előhalásztam egy géztekercset, mely-
nek felét rátekertem mindkét markomra. Lüktetett, égetett, de nem fájt különösebben. 

Elmosolyodtam. Keresztbe húztam a Hang számításait. Ez nem mindennapos dolog. Ennyi fáj-
dalmat megért egy kis változatosság. Ugyanazzal a vigyorral, ami az arcomra kiült, a számhoz 
emeltem a fogkefét, pont ahogy szoktam. 

Két lépést hátrahőköltem. Arcom vörös volt, mint a vér, ami nem is olyan régen a tenyerem 
áztatta, a Hang pedig úgy röhögött, mint egy mazochista őrült a kínzókamrában. Olyan erősen 
szorítottam a fogkefét, hogy az kisvártatva egy reccsenéssel kettőbe tört, és ez a hang úgy tet-
szett nekem, mint egy futóverseny kezdetét jelző pisztolylövés. Lábizmaim előre lendítettek, a 
legkisebb porcikám rándulását is éreztem, majd a tükrön keresztül a saját szemembe néztem, 
mielőtt az öklömtől apró kristályokká robbant volna szét, beterítve a padlót csillogó szilánk-
szőnyeggel. Jobb kezem újabb sebek tarkították, melyből szívverésem ritmusára szivárgott hol 
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több, hol kevesebb az életerőmből. Újabb adag gézt terítettem a kezemre, melytől úgy néztem 
ki, mint egy groteszk bokszoló, akinek egy erős jobbhorgos következtében minden ujjperce 
kisarjadt volna. 
A szilánkokra néztem, és önmagam megannyi apró másolatát láttam. Mind kétségbeesetten 
tekintettek rám, és mind ugyanolyanok voltak. Viszont nem lettem dühös. A Hang is hallgatott. 
Én viszont nem. Kitört belőlem a nevetés. Szántam mindet, megvetettem megannyit, hiszen ők 
mind ugyanolyanok, mind kétségbe vannak esve, mind félnek, kivéve engem. Majd újra lenéz-
tem, és azok velem együtt nevettek. A balgák… Utánozni próbálnak, hogy felnőjenek hozzám. 
Hogy egyediek lehessenek. Fuldokló nevetéssel hagytam el a fürdőszobát, hogy felöltözhessek. 
Becsuktam magam mögött a lakás ajtaját, és vissza se néztem. Magam mögött akartam hagyni 
mindent, nem akartam fix pontot az életemben, nem akartam, hogy a Hang kövessen. Ahogy 
beszálltam a nyikorgó, mocskos liftbe, ráeszméltem, hogy nem elhagyom a Hangot. Menekülök 
előle. Ahogy a vasdoboz elindult, fellélegeztem. Csak álltam, és az ajtó feletti számokat bámul-
tam, mintegy kötélként kapaszkodva a számokba, amik kiutat jelentettek az őrület és valóság 
közti mezsgyéből. Hiszen a számok változnak… 

Ahogy az ajtó nehezen, de kinyílt, elém tárult a szokásos látvány. Kukák és nevekkel ellátott 
postaládák, a lépcsőház aljában biciklik és egy csapóajtó a pince felé. Menet közben felborí-
tottam néhány kukát, és rájuk dobáltam egy-egy kerékpárt, a neveket megcseréltem, hogy egy 
kis változatosságot hozzak a lakóközösség életébe. Becsuktam magam mögött az ajtót, majd 
kiléptem a város utcájára, melyet annyira gyűlöltem. A sötét aszfalt nedves volt, visszasejlett 
róla a lámpák fénye, melyek a hajnali félhomályban derengtek. A lábam előtt egy jókora tócsa 
volt, melynek tetejét megannyi pötty ostromolta, ahogy a szitáló eső gyengéden ráhullott a víz-
tükörre. A tócsából nézve minden olyan más volt. Minden fény hullámzott, minden stabil tárgy 
reszketett, mint a nyárfalevél, nem lehetett kitapasztalni, hogy mi a következő mintha, amelyek 
alapján megváltoznak a változatlanok. Zavart kell kelteni a rendben, gondoltam, őrületet kell 
kelteni, hogy kikerülhessünk az őrületből. A Hang helyeslően mormogott, ami engem is meg-
lepett. Rá kellett jönnöm, hogy a Hang nem ellenség, hanem barát. Méghozzá egy furcsa, de 
értékes barát. Egy nem létező entitás, ami tudja, mi a helyes, de mégsem lép közbe közvetlenül, 
ha valami helytelen, hanem embereket használ eszközként. Isten…? Bátorkodtam feltenni a 
kérdést. A Hang csak nevetett, de nem válaszolt. Nekem viszont nem kellett válasz, mert biztos 
voltam annak bizonyosságában. Tudtam, mit kell tennem. Fel kell kavarnom az állóvizet. 

Felszálltam a legközelebbi buszra. Megváltottam a jegyem, majd leültem egy ülésre, egy rendőr 
mellé. Csendben ültem, a fakabát az ablakon bámult kifelé. Csak hárman voltunk ezen a hajnali 
járaton, a sofőr, ő és én. 

Percekig ültem némán, mígnem a busz bekanyarodott egy sarkon, és ahogy megláttam az egyik 
épületen a szokásos óriásplakátot, melyet mindig elolvasok újra, meg újra, elpattant a cérna. A 
rendőr bóbiskolt, gyerekjáték volt egy jól irányzott ütéssel úgy arcon vágni, hogy feje az ablak-
nak koppanjon, és be is repessze azt. Ájultan ernyedt össze a férfi, én pedig pisztolytáskájából 
kihúztam a fegyvert. Világ életemben nem értettem a mordályokhoz, de az avatatlan szem is 
ismeri a leghíresebb kézifegyvert, a 357-es Magnumot. Megragadtam a pisztolyt, és a volán 
felé trappoltam. Elkiabáltam magam, és közben egyenesen a sofőr halántékának szegeztem a 
fegyvert. 
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- ÁLLÍTSA MEG A BUSZT! ÁLLÍTSA MEG!! 

A fegyver nem volt kibiztosítva, de erre sem én, sem a sofőr nem jött rá. Amaz engedelmesen 
megállította a járművet, majd további utasításaim szerint kinyitotta az ajtót, kiment rajta, majd 
többet nem is láttam. 

Beültem a kormány mögé. A gázra tapostam, a busz kerekei kapartak a vizes aszfalton. A nyi-
tott ajtón beáramlott a hideg huzat, ahogy a busz a üres utcán száguldott. De ez nem érdekelt. 
Az az épület érdekelt, melyen az óriásplakát leledzett. Csak arra a díszes, cégközpontnak tűnő 
épületre figyeltem, melynek alsó szintjei üveglapokból álltak, és még nagyobb sebességre kap-
csoltam, majd az utolsó pillanatban felálltam a kormány mögül, és kiugrottam az ajtón. A bal 
kezemnél valami reccsenés hallatszott, miközben az aszfalton gurultam, több helyen csúnya 
zúzódásokat szereztem, de éltem. Mikor feltápászkodtam, szemtanúja lehettem a szétrobbanó 
üvegdarabok miriádjának, ahogy a busz áthatol rajtuk, majd hatalmas csattanással megáll a fő 
tartóoszlopnál.

Odabotorkáltam a jármű roncsaihoz. Középtájt egy kéz lógott ki ernyedten a rongyosra gyűrött 
acél fölül, melyben felismertem a rendőri egyenruha kékes színét is. Ahogy a kezet bámultam, 
beleléptem valamibe. Valami szagos lébe. 

Ahogy lenéztem, észrevettem, hogy ömlik a benzin a busz tartályából. Ekkor egy eszement öt-
let jutott eszembe, amit egy filmben láttam. Hátraszaladtam, egyenesen ki, oda, ahol az imént 
kiugrottam a buszból, majd elővettem a fegyvert. Céloztam, és lőttem. De semmi. Újrapróbál-
tam, és még mindig semmi. Ekkor jöttem rá, hogy a pisztolyt ki is kellene biztosítani. Amint ez 
megtörtént, újra céloztam és újra lőttem. A lövedék a gerendát találta el, por hullott alá a busz 
roncsaira. Még egyszer lőttem. A buszt találtam el, de semmi. Újból megpróbáltam, ekkor már 
stabilan fogva a fegyvert, és ahogy a golyó eltalálta a busz oldalát, szikrák pattantak fel, melyek 
egyenesen a tóvá változott benzintömegre pattantak. Az akciófilmek nem hazudtak! Elnevet-
tem magam, ahogy a benzin felgyulladt, és a Hang velem együtt nevetett. 

Majd minden egy szempillantás alatt történt. 

A busz felrobbant, a detonáció hője innen is érezhető volt. A tartóoszlop több, mint háromne-
gyede kiszakadt, majd az egész megrogyott, az épület pedig fő tartását elveszítve kilengett. Nem 
nagyot, de éppen eleget ahhoz, hogy kártyavárként roskadjon önmagába. 

Futnom kellett. Futnom kellett, mert a robajló porfelhő közeledett. Száz lépés, kétszáz lépés, 
háromszáz lépés, majd a törmelék megállt. Ahogy megfordultam, észrevettem, hogy a vele 
szomszédos lakóház fele is összerogyott, a törmelék pedig a többi házat is megrongálta. A Hang 
visított a nevetéstől. Jól csináltad, bizony, hogy még mennyire jól! Egy darabig nem csináltam 
semmit. Csak álltam, bámultam a művem, és fürödtem a mámorban; megdicsért mindenek 
teremtője, mindenek atyja! Változást hoztam! 

Percek múltán a Hang jó kedve lelankadt. Itt az idő, hogy többet változtass. 
Megfordultam. Tőlem harminc méterre hat járőrkocsi állt meg szirénázva, mögöttük felsora-
koztak a tűzoltók és mentők hada. Újra előkaptam a mordályt, de ugyanazon mozdulattal fel is 
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szisszentem, és leejtettem. A bal kisujjam tört el az ugrásnál. Nem érdekelt. Felvettem a fegy-
vert, és tüzet nyitottam a rendőrök, tűzoltók, és mentők tömkelegére. Három lövés dördült el, 
mindvégig vihogtam, mert tudtam, hogy minden lövésemmel megváltoztattam egy kicsit az 
élet egyhangúságát. Aztán eldördült még egy lövés, de nem az én pisztolyomból. Hidegnek 
éreztem a bal vállam. Aztán a jobbat is. A gyomrom viszont tűz forró volt, és a hő felszaladt a 
torkomon, át a számon, majd vöröslő vér formájában elhagyta a testem, és pedig összerogytam. 
- Csak változást akartam – hörögtem -, csak meg akartam változtatni a változatlant. Felkavarni 
az…

Mondatomat már nem fejezhettem be, mert egyszerűen nem tudtam. Végső elkeseredésemben 
a Hanghoz fordultam. Isten… Kérlek, segíts! Te is változást akarsz… Nemde? Segíts nekem, 
hogy folytathassam, amit elkezdtem!

A Hang csak nevetett. Olyan volt, mint egy kisgyermeké, aki átvágja az apját, majd nevet rajta. 
Te… nem is Isten vagy, ugye? A Hang csak tovább nevetett. Akkor mégis… Ki vagy? 
Változást akartál. Én csak elértem, hogy megtedd, amit akartál. A Hang hangja komoly volt és 
tiszteletet parancsoló. Az emberek úgy élnek, mint ha az csak egy folyó lenne. Ha rudat szúrsz 
a közepébe, a víz megtörik, de egy ponton újra összetalálkozik, és folyik tovább, mintha mi sem 
történt volna. Értékeld át az életed! Te mondtad, hogy úgy akarsz élni, mintha az egy dühös he-
gyi patak lenne. De mi a jó abban? Csak száguldasz, mindent magaddal sodorsz, majd valahol 
kiveted a partra, mígnem valahol véget érsz, megtörsz, majd megszűnsz létezni, és beleolvadsz 
valami nagyobba, valamibe, aminek alá kell rendelned magad. Legyél tó, de ne élj sablonok 
alapján! Ott mindig megtalálod azt, amit szeretsz, és mindig el tudod kerülni azt, amit gyűlölsz. 
Te leszel az, akiben megtörnek, te leszel az, akinek alárendelik magukat az apróbb csermelyek. 
És ezek az apró kis folyamok fogják adni azt, amitől a tó is változatos lesz; hiszen a tó is tele van 
áramlatokkal, az állóvíz is képes önmagától kavarodni. 

Most, hogy megmutattam neked mindezt, érj véget, törj meg, és olvadj eggyé valami mással, 
valami nagyobbal! 

Én pedig megértettem. Lehunytam a szemem, és vártam a végem, őrült létem végét. 

Tajtékozva ébredtem fel. A takaró mellettem volt összegyűrve, valószínű, hogy a gyötrő rémál-
mok közepette gyűrtem össze kérlelhetetlen mocorgásommal. Felpattantam, kinyújtóztam, ki-
ropogtattam a tagjaim, mint ahogy szoktam. Mint ahogy szoktam, válaszolta egy hang legbelül. 
               
Mint ahogy szoktam, válaszoltam a hangnak legbelül, majd mosolyogva kiléptem a fürdőszo-
bába, hogy eleget tegyek a reggeli fogmosásnak.
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Váradi Barbara: Cím nélkül

A tél erősen lapít: 
A járdákon immár csendesek a léptek, 
Fázósan gubbaszt a december,
Erőt gyűjt január testvérének... 
Hangtalan közelít az alkony,
Lassan helyébe vándorol az éj. 
Az ablakokban fények gyúlnak,
Talán hívnak, hogy betérj! 
Titkaik keresik sóvár pillantások:
Odabent tényleg oly meghitt-e az élet? 
A falak vajon mit rejtenek: 
bújó boldogságot, elhamvadt közönyt
 ....vagy gyilkos gyűlölséget?

Az etyeki tantestület példaértékű, egyedülálló vállalkozása
 

Így indult a készülés a Balaton körülfutására az Ultrabalatonra
Aztán már a rajt előtt, a helyszínen…

 
S végül mind az öten – kéz a kézben – befutnak a célba

21 óra 44 perces futás után… 
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AZ EGÉSZ ISKOLA NAGYON BÜSZKE VÁLLALKOZÓ SZELLEMŰ ÉS HIHETETLEN 

AKARATERŐVEL RENDELKEZŐ TANÁRAIRA:
Pető Alízra, Birkásné Vona Saroltára, Bacsa-Halász Renátára, Kovács Nórára és Csizmadia 

Gáborra!!! 

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGMUTATTÁTOK ISKOLÁNK ÚJ ARCÁT!!!! 
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Etyeki vesszőfutás

Április 30-án immáron 6. alkalommal került megrendezésre 
az etyeki Vesszőfutás. Sok szervezés előzte meg ezt a versenyt. 
Az Etyeki Futók Egyesülete tagjai mellett nagyon sok önkéntes 
segítette a munkát. Az ország számos területéről érkeztek ver-
senyzők. Ezen a napon mintha még az időjárás is megérezte volt, 
hogy fontos ez az alkalom. Szép idő volt, tiszta volt az ég. Az 
első táv a liliputi futam volt, majd utána elindult a félmaraton, 
amit a hosszútáv 

követett, majd néhány perccel később elindult a 
középtáv, és végül a rövidtáv is. A befutókat érem-
mel és befutócsomaggal, virslivel várták.
Zenés bemelegítő torna előzte meg a rajtot, Fitt 
Anyu vezetésével.
A verseny útvonala Etyek legszebb részein veze-
tett végig. Köszönet a szponzoroknak az anyagi 
támogatásért és a tárgynyereményekért. Ismét 
egy színvonalas és remekül megszervezett verse-
nyen vagyunk túl.

Farkas Bence
Sziasztok!

A mai nap délutánján az Etyeki Futók Egyesülete a pizzériában megvendégelte a Vesszőfutás 
etyeki győztes osztályát. Nem nagyon hiszek a véletlenekben, ezért nem gondolom, hogy a 
100%-os részvétel véletlen lett volna a 4.A osztályban. Ez a részvételi arány gondos szervezést 
igényelt. 19 gyerek regisztrált és futott az április végi versenyen, ráadásul osztályfőnökükkel, 

Vona Sarolta tanítónővel az oldalu-
kon. Ezzel nemcsak a közös pizzázást 
nyerték meg, hanem a közös tortá-
zást is, illetve Saci néni a meglepe-
tés-ajándékot is. Még egyszer hatal-
mas  gratuláció a gyerekeknek, Vona  
Sarolta osztályfőnöknek, azaz a teljes 
4.A-nak. Büszkék lehetnek magukra, 
teljesítményükre és közösségükre.

Csizmadia Gábor
 a Vesszőfutás egyik szervezője
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Könyvajánló
Soman Chainani: Jók és Rosszak iskolája

„Sophie és Agatha jó barátnők; a következő tanévben felfedezik, hová kerül minden eltűnt 
gyerek: a Jók és Rosszak Iskolájába, ahol egyszerű fiúkból és lányokból tündérmesehősöket és 
gazembereket képeznek. Gavaldon legszebb lánya, Sophie egész eddigi életében titkon arról 
ábrándozott, hogy elrabolják, és elviszik egy elvarázsolt világba. Rózsaszín ruhákban, fess to-
pánkákban jár. Rajong a jó cselekedetekért, ezért egészen biztos abban, hogy nagyon jó jegye-
ket kapna a Jók Tagozatán, és dicséretes mesekönyv-hercegnő bizonyítványa lehetne. Agatha 
viszont mindig formátlan, fekete hacukákban jár, gonosz macskája van, és szinte mindenkit 
utál, ezért természetesnek látszik, hogy ő a Rosszak Tagozatára kerül.

Amikor azonban a két lány a Végtelen Erdőbe kerül, azt tapasztalják, hogy sorsuk a remélttel 
éppen ellentétesen alakul, és hamar rájönnek, hogy egy tündérmeséből a leggyorsabb kivezető 
út az, ha… végigélik.”

A történet 2 lányról szól, akik egy erdővel körülölelt kis falucskában laknak. Minden 4. évben 
egy bizonyos éjszakán a Gazgató (igen, Gazgató) elrabolja a legjobb és a legrosszabb gyereket. 
Idén ez a két gyerek Sophie és Agatha képében jelenik meg.

Az egész történet tele van csavarokkal, izgalommal, egy picike szerelemmel, szóval mindennel, 
amire egy jó könyvnek szüksége van (szerintem). Nem nagyon tudok 3 mondatot mondani róla 
úgy, hogy ne legyen benne spoiler, ezért inkább hagyom is. Remélem nektek is megtetszik és 
elolvassátok ti is! 

Lysandra
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KÖNYVAJÁNLÓ
Sarah J. Maas: Üvegtrón

„Az ismert világ leghíresebb orvgyilkosa, Celaena 
Sardothien, gyönyörű és halálos. A sors nagy dolgokat 
tartogat a lenyűgöző, ifjú nő számára.”

Távolvég sötét, nyomorúsággal teli sóbányáinak mélyén 
egy megviselt, tizennyolc éves lány robotol a rabszolgák 
között. Életfogytiglanig tartó kényszermunkára ítélték. 
Hiába képezték ki a földrész legjobb orvgyilkosai. Hiá-
ba lett a halálos mesterség leghíresebb művésze. Elkö-
vetett egy végzetes hibát. Elfogták.
A kegyetlen börtönbe egy napon különös látogató 
érkezik. Az ifjú és felettébb jóképű Westfall kapitány 
meglepő ajánlatot tesz a rettegett orvgyilkosnak. Sza-
bad lehet, ha előtte végrehajt egy hihetetlenül vakmerő 
és elképesztően nehéz feladatot. Az ország koronaher-
cege bajnokot akar küldeni az apja halálos versenyére. 
Csatasorba állnak a birodalom legtehetségesebb tolva-
jai és legkönyörtelenebb harcosai. A küzdelem tétje az életben maradás. Ha győz, Celaena visz-
szanyeri a szabadságát. Függetlenül attól, hogy képes lesz-e megnyerni a kegyetlen versengést, 
megrázó felfedezés vár az ifjú hölgyre. Már csupán az a nagy kérdés, hogy meglágyulhat-e egy 
orvgyilkos kőszíve.
A trilógia részei (amik eddig megjelentek magyarul):
1: Üvegtrón (Throne of Glass)
2: Éjkorona (Crown of Midnight)
3: A tűz örököse (Heir of Fire)
Előzetes: Az orvgyilkos pengéje (The Assassin’s Blade)

Lysandra
Youtube-sarok
CsChannel (Csebe99)

Sziasztok! Ismét itt vagyunk Őzikével egy újabb Youtube-sarokkal! 
A mostani témánk Csebe99, a CsChannel nevű csatorna vezetője. 
Csebének kb. 140.000 feliratkozója van. Csebe 17 éves, nem károm-
kodik, igazi neve Csomor Balázs, ebből jött a Csebe. 4 éve van csa-
tornája, eleinte bűvésztrükkökkel kezdte, majd áttért Minecraftra. 
Kis idő múlva ezek mellé még készített kisfilmeket is, meg videós effektes teszteket is. Az első 
vlogvideóját 200 feliratkozó alkalmával készítette, persze folytatta a Minecraftot és csinált még 
SimCityt is. Mára már majdhogynem csak vlogokat csinál. A vlogjai mindenféle érdekes és 
érdektelen dolgokról szólnak. Nagyon nagy kedvenc videósunk, rengeteg videóját láttuk már, 
nézzétek meg Ti is!

Lysandra és Őzike
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A zene világa

Úgy tűnik, GWM megint tarolt az új számával, az Elmúlás című „slágerrel.” Ez a szám a szö-
vegből kideríthetően egy fájdalmas szakításról szól, amit GWM eléggé részletesen elrappel. Én 
nagyon sokat hallgattam és a Youtube-on már szinte az összes videóját láttam. Nagyon tehetsé-
ges rapper. Szinte az összes számát ismerem, illetve hallottam és nekem az mindegyik tetszett! 
Ajánlom nektek, hogy hallgassátok meg, szerintem nektek is tetszeni fog. gondolom azért páran 
ti magatok is ismeritek GWM-et és nyilván hallottátok is ezt a számát. Aki viszont még nem, az 
hallgassa meg! Viszont van olyan száma is, ahol éppen szerelmes és arról rappel. És van olyan 
száma is, amiben az elcsábításról énekel. A videóban látszik, hogy megtetszett neki egy lány, 
aki elment előtte az utcán. GWM-nek azonban van sok száma Curtisszel, Burai Krisztiánnal, és 
Scarfó-val. Szerintem mindegyikőjük nagyon jól rappel. Elmúlás: 

Hát most ennyit a zenéről, jön majd cikk! Sziasztok!
Elet<33

Jön a nyár 

Sziasztok! Nektek milyen programotok van a nyárra? Szerintem 
ilyenkor a legjobb programok a strandokon találhatóak. Már csak 
azért is, mert nyáron, amikor 30-40 fokok vannak, jól esik, hogy 
egy kicsit lefrissüljünk például a Balatonban vagy Velencén vagy 
csak egy normális strandon. Szerintem a legjobb ilyenkor stran-
don fürdőzni, napozni és csúszdázni a strand csúszdákon. Remé-
lem, már mindenki van előre olyan programja, ami feldobja már 
a nyár elejét. Ilyen például az év végi kirándulás. Én már nagyon 
várom! Mi Badacsonyra megyünk, ahol megnézünk pár emlékművet, és fürdünk! Remélem lesz is 
hozzá olyan meleg, amire csak számíthatunk, hogy a víz is nagyon meleg legyen! Remélem, ti is ha-
sonlóan ilyen jó helyre mentek kirándulni, és mind csak ilyen jó dolgokat fogtok csinálni! Sziasztok!

 
Selet<33
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Kedvenc verseim
PORKOLÁB MAGDOLNA TANÁRNŐ:
Edward Lear: A KACSA ÉS A KENGURU
Varró Dániel fordítása

Azt mondta a Kacsa a Kengurunak:
„Maga mennyire peckesen ugrál!
A réteken át meg a kertek alatt,
Hogy szinte megállni se tud már!
Nekem ebben a tóban unalmas az élet,
Világot látni hiába remélek.
Itt kell poshadnom örökre – hacsak…”
Mondta a Kengurunak a Kacsa.

„Ha odadná, kérem, a hátát”
Mondta a Kacsa a Kengurunak,
„Nem csúszna ki csőrömön annyi se: »háp-háp«,
Úgy ülném végig a teljes utat.
Míg túl a Tejón, a Csokedli-csatornán,
Meg a tengereken túl kengurugolnánk –
Vár ránk a világ valamennyi kecse!”
Mondta a Kengurunak a Kacsa.

Azt mondta a Kenguru a Kacsának:
„Roppant ígéretes ötlet.
Származna belőle előny, de bocsánat,
Az a hátulütője az ügynek,
Hogy Önnek a talpa hideg és nyirkos
(Hadd legyek ennyire rideg és nyílt most),
S ha lehűti a hátam a lába,
Még rám tör esetleg a zsába.”

De szólt a Kacsa: „Ez eszembe jutott.
És kifogni zsábán meg csúzon
Vettem négy pár zoknit, pamutot,
Azt mindet a lábamra húzom.
Beszereztem télikabátot is egyet,
Szivarozni fogok majd, hogy melegedjek,
Úgy utazunk majd, mint az urak!”
Mondta a Kacsa a Kengurunak.

Azt mondta a Kenguru: „Szívem örül!
Menjünk, hisz ezüstös a hold ma!
De praktikusabb, ha a farkamon ül,
Mert akkor nem bukok orra.”
És hipp-hopp, máris fölcihelődtek,
Körbeszökellték ötször a földet –
S ó, volt-e vidámabb pár valaha,
Mint a Kenguru és a Kacsa?

„Füvön fekszem háton, szemem égbe mártom, földre, vízre, hegyre írogatok egyre.”
(Weöres Sándor)
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Miskolc

Miskolc Észak-Magyarország legnagyobb városa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Miskol-
ci járás székhelye. Magyarország negyedik legnépesebb városa Budapest, Debrecen és Szeged 
után, 159 554 fővel. A rendszerváltás óta kulturális és idegenforgalmi szerepét igyekszik erősí-
teni; ebből a szempontból főbb látványosságai közé tartoznak a miskolctapolcai Barlangfürdő, 
a diósgyőri vár, a lillafüredi Palotaszálló és a Miskolci Nemzeti Színház, illetve a Bükki Nemzeti 
Park. A régió vezető városaként az ennek megfelelő funkciókat is betölti; egyetemi város, a me-
gye és környéke gazdasági, oktatási, kulturális központja.
Miskolc város napja: május 11.
                     Miskolc címere

Őzike
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Ismét papírgyűjtést rendeztünk!
Ebben a tanévben is, mint általában minden évben ősszel és tavassszal két napon át papírgyűj-
tés folyt az iskolában. Nagy a forgalom ilyenkor a focipályán, a gyerekek talicskákkal, a szülők 
kocsival hozzák a sok papírt. Több volt diákunk is visszalátogat ilyenkor a régi suliba, hogy 
beleszippantson a régi idők hangulatába.
A papírgyűjtés Bozzai Szabolcs tanár úr vezetésével és szervezésével szokott történni. Ebben 
a tanévben diákjaink 27,7 tonna papírt gyűjtöttek, melyért az iskola 555 680   forintot kapott. 
Ezt az összeget természetesen a behozott papírmennyiséggel egyenes arányban elosztottuk az 
osztályok között, s minden nagy segítséget jelent majd az osztálykirándulások költségeinek 
csökkentésében. A papírgyűjtés egyben verseny is, amelyet ebben a tanévben a 6.c osztály 
nyert meg. Gratulálunk!!!
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osztály nap indulás/érkezés Hová? Mivel? Kivel?
1.a csüt. 8:00 – 15:00 Tordas busz László Katalin

pént.
1.b csüt. 8:00 – 16:00 Biatorbágy tömegközlekedés Bacsa Renáta, Beregszásziné 

Tóth Ágnes
pént. 8:00 – 16:00

2.a csüt.
pént. 8:00 – 15:30 Piliscsév busz Dományi Jánosné

2.b szer. 8:00 – 16:00 Velencei-tó, Agárd, 
Pákozd

busz Kovácsné T. Aranka

pént.
3.a csüt.

pént. 8:30 – 14:30 Tordas busz + autó Fetzerné Pozsonyi Ildikó
3.b csüt.

pént. 8:00 – 16:00 Velencei-tó tömegközlekedés Hégerné Jancsek Zsuzsanna
4.a csüt. 8:00 – 16:00 Budapest tömegközlekedés Bíró Lajosné

pént. 8:00 – 15:00 Tordas busz
4.b csüt. 8:00 – 16:00 Budapest tömegközlekedés Bodor Katalin

pént. 8:00 – 15:00 Tordas busz

osztály indulás/ érkezés Hová? Mivel? Kivel? 
5.a csüt. 7:00 Eger bérelt busz Szamosi Anikó

pént. 21:00
5.b csüt. 8:00 Szentbékkálla bérelt busz

pént. kb. 20:00
6.a csüt. 8:00 Velence és 

környéke
bérelt busz Szegedi Mónika 

Kovács Nórapént. 18:00
6.b csüt. 8:00 Badacsonytomaj bérelt busz Hausler Elza 

Berze Márta
pént. 20:00

6.c csüt. 7:00 Eger bérelt busz Csizmadia 
Gábor

pént. 21:00
7.a csüt. 6.00 Felvidék bérelt busz Bozzai Szabolcs, 

Forróné Király 
Hajnalka, Géczy 
Árpád

vas. 21.00

8.a csüt. 8:00 Szentbékkálla bérelt busz vagy 
vonat

Szlávik Borbála 
Horváth Ágota

pént. 18:00
8.b csüt. Balaton-felvi-

dék, Balatontör-
demic

vonat Visontai Erika 
Vida Fruzsinapént.

Hurrá, KIRÁNDULUNK!!!!!! Osztálykirándulások
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Eger Szentbékkálla

Velence és környéke Badacsonytomaj

Balaton-felvidék Balaton-felvidék
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VICCEK

Skóciai kirándulása során a turista meglátogatja a híres 
Loch Ness tavat, abban a reményben, hogy meglátja a 
szörnyet.
- Uram, általában mikor szokott megjelenni a szörny? - 
kérdezi az idegenvezetőt.
- Úgy az 5. pohár után... 
 
- Pistike, mi a bizonyíték arra, hogy a Szahara helyén régen tenger volt? 
- Az, hogy az arabok most is fürdőköpenyben járnak. 

A skót meg a fia mennek az uszodába. A skóthoz odamegy az úszó-
mester, és megkérdi:
- Mióta úszik ilyen jól a fiad?
- Mióta bedobtam 1 pennyt a vízbe. 

 

Arisztid éppen tévét néz, amikor az inas belép, és egy táviratot nyújt át tálcán. Arisztid kibont-
ja, elolvassa, majd így szól:
- Gyászhírről értesítettek, Jean. Legyen kedves átkapcsolni a tv-t színesről fekete-fehérre! 
- Jean, mi ez a nagy dübörgés a szekrényben?
- Csak a ruhák mennek ki a divatból, Uram! 

- Doktor úr, egy éve voltam magánál a reumámmal, és azt mondta, 
hogy kerüljem a nedves helyeket...
- Így van! - mondja az orvos. És most, mi a baj?
- Most csak azt szeretném kérdezni, hogy megfürödhetek már? 

- Jean, adott friss vizet a halaknak?
- De Uram, még a tegnapit sem itták meg!
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A parasztember horgászik a folyóparton, kifogja az aranyha-
lat.
- Te, Jóember! Dobj vissza, teljesítem egy kívánságod!
Az ember visszadobja a halat, de gondolja, jól kitol vele!
- Azt kívánom, hogy cseréljed fel nekem Európát Amerikával, 
Afrikát meg Ázsiával!
- Én ehhez túl kicsi vagyok! Kívánj valami könnyebbet!
A parasztember gondolkozik egy ideig, majd azt mondja:
- Tudod mit? Itt mos a folyópartnál a feleségem. Menj oda hozzá, és változtassad át gyönyörű-
ségesen szép királykisasszonnyá!
A hal beleegyezik és elúszik, azonban pár perc után már jön is vissza:
- Te, Jóember! Mi volt azzal az Amerikával?
 
- Mit jelent sziú nyelven a „windows”?
- ???
- Fehér ember várni homokóra.

A vádlott kezében egy baseball ütővel jelenik meg a bíróságon.
- Mit akar ezzel? - kérdi a bíró a baseball ütőre nézve.
- Kérem, az idézésben az állt, hogy a védelemről magamnak kell gondoskodnom.

- Mondja Jean, miért iszik üres pohárból?
- Mert nem vagyok szomjas, uram.

A gyerekek elmennek a szomszédos búcsúba muzsikálni. 
Hajnaltájt érnek csak haza. Az apjuk faggatja őket:
- Hát, fiaim, milyen vót a búcsú?
- Aaa, az jó vót.
- Ettetek?
- Ettünk.
- Ittatok?
- A tok az itt van, de a hegedűt szétverték a hátunkon.

Bonyolult állat a tehén... De én mégis megfejtem!

A kaszárnyában csörög a telefon. A kiskatona felveszi:
- Melyik barom telefonál már megint?
- Tudja maga, kivel beszél? - kérdezi a telefonban a hang.
- Nem - felel a kiskatona. - Kivel?
- Kovács ezredessel.
- Kovács ezredes, és maga tudja, kivel beszél?
- Nem.
- Akkor mázlim van! - mondja a kiskatona, és lecsapja a kagylót.
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Egy szakadék fölötti gyenge fahídra egyszerre 
lép rá a bolha és az elefánt. A súly alatt a híd 
letörik, az elefánt és a bolha a szakadékba zu-
han. Lent kioktatóan megszólal az elefánt:
- Nem megmondtam, hogy egyenként men-
jünk át?

Joker, Alpi
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„Ballag már a vén diák…” - Mindjárt jön a ballagás!!!

Sajnos a ballagás után már nem tudunk újabb Krétafirkát kiadni, pedig érdemben akkor írhat-
nánk erről a mindenki számára oly fontos eseményről.
Így hát most előre búcsúzunk a 8.a osztályosoktól, akik osztályfőnöke a 7. osztályig Cserháti 
Andrea néni volt, majd 8. osztályban Szlávik Borbála tanárnő vette át az osztály irányítását.
A 8. b osztály osztályfőnöke a felső tagozaton Visontai Erina tanárnő volt.
Mindkét osztály diákjainak kívánunk sok sikert a továbbtanulásukhoz, s azt, hogy találják meg 
azt az iskolát, amelyre igazán vágytak. Boldog családot, sok gyermeket kívánunk – de azért ez-
zel még várjatok egy kicsi!
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Nyelvtörők

Egy picike pocakos pocok pocakon pöckölt egy másik picike 
pocakos pockot. Mire a pocakon pöckölt picike pocakos pocok 
pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő picike pocakos poc-
kot.
 
Kedden kedvem kerekedett kikocsikázni Kassára, kocsikázás 
közben kitört Károly kocsisom két karja. Kedves Kálmán, küldj két kiló kámfort Károly kocsi-
som karjának kigyógyítására.

Te gyerek! Mondd meg a te gyerekednek, hogy ne mondja többet az én gyerekemnek, hogy te 
gyerek. Mert ha a te gyereked még egyszer azt mondja az én gyerekemnek, hogy te gyerek, ak-
kor az én gyerekem úgy pofon vágja a te gyereked, hogy a te gyereked soha többet nem mondja 
az én gyerekemnek, hogy te gyerek.

Egy kupac kopasz kukac meg egy kupac kopasz kukac az két kupac kopasz kukac. Két kupac 
kopasz kukac meg egy kupac kopasz kukac az három kupac 
kopasz kukac.
K.K.
 
Akkor jó, ha jó a hajó vitorlája. 

Mit sütsz kis 
szűcs, tán sós 
húst sütsz kis szűcs? 

Állj meg vagy megvagy, vad meggymag hadnagy!

Zaporozsec taxis sztrájk

Meggymag! Szelíd meggymag vagy, vagy vad 
meggymag vagy?

Tejtartó tartó autóajtó

Csepregi csikós itat a Tiszán, sárga selyem csengő cseng a csepregi csikós csinos csikaja nyakán!

Alpi
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Tanulási tippek

Ez a cikk néhány kreatív, ötletes tippet ad a tanulás könnyítésére. Rengeteg ilyen „segítő” ötlet 
található a neten, és most már az újságban is találhatsz néhányat. Én a TOP 3-at (persze a saját 
véleményem szerint) fogom felsorolni. Kellemes tanulást! :D

3. Ajánlj fel magadnak valami „ajándékot” ha az egyik tárgyat befejezted. Nem pénzt, hanem 
meleg kakaót, kérj egy kis vállmasszázst, játssz egy kicsit. Ezután újra nekiállhatsz.

2. Esetleg próbálkozz azzal, hogy eljátszod, mintha felelnél. Ez is sokat segíthet.

1. Vázlat írás – legyen áttekinthető, értelmezhető.

Mint például ez:    

Remélem, segíthettem! Előre is jó tanulást kívánok!

bookmovie
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A Föld napja – projectnap

Évek óta megrendezzük iskolánkban a Föld napját, de egyik évben sem volt ilyen sikeres ez a 
rendezvény. Az osztályok sokféle feladatot kaptak, mindenki talált olyat, ami a szívéhez közel 
állt. Volt plakátverseny, lehetett fákat ültetni, különböző növényeket és virágokat cserepekbe, 
amelyeket a gyerekek ki is dekorálhattak, kifesthettek. Érdekes kérdéseket tartalmazó teszteket 
is lehetett kitölteni. A legsikeresebb program talán az ablakfestés volt – gyönyörű kreációk jöt-
tek létre a befestett ablakok s a párkányra tett, saját ültetésű virágcserepek együtteséből.

Nagyon köszönjük a program szervezőjének, Visontai Erika néninek, hogy egy ilyen szép és 
tartalmas napot tölthettünk az iskolában, melyre szinte rá sem ismerünk. Sokkal szebb lett, 
annál is inkább, mert a mi munkánk tette azzá.
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Krétafirka-team

Z’Gusztó
Caesar
B@by142
Barbe
bookmovie
Őzike

Selet33
Lysandra
PinkiPáj
Smiley 
Pityputyantó
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

Chelsea007

Macska
Joker

J.M.
Alpi
Késmárki Krisztián
Bancsó Babett
Pluhár Tamás


