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Európai tavasz 
 

2009-ben az Európai Tavasz 
p r ogr am c s a t l a ko z i k  a 
„Kreativitás és Innováció Euró-
pai Éve” jegyében zajló rendez-
vénysorozathoz, és arra ösztönzi 
az iskolákat, hogy a kreativitást 
és innovációt tapasztalják meg 
európai méretekben 
Mi az Európai Tavasz? 
Az Európai Tavasz egy éven-
ként megrendezésre kerülı 
program, mely minden európai 
iskola, valamint más iskola szá-
mára a világban nyitva áll. A 
tanárokat arra buzdítjuk, hogy 
egy-két napot az iskolaévben 

tegyenek félre az Európai Ta-
vasz rendezvényekre, hogy bele-
vonják tanulóikat különféle te-
vékenységekbe, melyek az euró-
pai kérdéseket érintı diskurzus-
ra/vitára, interakcióra és reflek-
tálásra adnak lehetıséget. Az 
Európai Tavasz rendezvényso-
rozat lehetıséget ad a fiatalok-
nak arra, hogy kifejezzék véle-
ményüket, és hallassák hangju-
kat Európában. 
Az Európai Tavasz prog-
ramja 
2009 a Kreativitás és Innováció 
Európai Éve. Az idén hetedszer 
megrendezésre kerülı Európai 
Tavasz program népszerősége 
folytán is csatlakozik a Kreativi-
tás és Innováció Európai Éve 
jegyében zajló rendezvénysoro-
zathoz, és minden bizonnyal 
felkelti majd az EU-s iskolákban 

és azokon túlmenıen is az ér-
deklıdést az innováció és kreati-
vitás iránt, éppúgy, mint helyi, 
regionális és nemzeti szinten. 
Az Európai Tavasz program 
anyagai felhasználhatók számos 
iskolai tantárgynál, és a program 
egy sor olyan tanítási és tanulási 
lehetıséget kínál, melyeknél a 
tanulók és tanárok egyaránt 
megtapasztalhatják a kulturális 
és gyakorlati aspektusait az in-
novációnak és kreativitásnak. 
 

 
 

Barbi 

Az Európai Unió 

 
Az Európai Unió azzal a céllal 
jött létre, hogy véget vethessen a 
szomszédos európai országok 
közti háborúknak. Hat alapító 
tagállama van: Belgium, Fran-
ciaország, Hollandia, Luxem-

burg, Németország, és Olaszor-
szág. Négy fı intézménye az 
Európai Unió Tanács, Európai 
Parlament, Európai Bíróság, és 
az Európai Bizottság. Mind-
egyiknek külön elnöke, szerepe , 
és felelıssége van. Az Európai 
Unió nagy része Európa nyugati 
és középsı részén helyezkedik 
el, de magába foglal néhány 
Európán kívüli területet. Tagjai: 
Ausztria, Belgium, Bulgária, 
Ciprus, Csehország, Dánia, 
Egyesült Királyság, Észtország, 

Finnország, Franciaország, Gö-
rögország, Hollandia, Írország, 
Lengyelország, Lettország, Lit-
vánia, Luxemburg, Magyaror-
szág, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália, Romá-
nia, Spanyolország, Szlovákia, 
Svédország. Legészakibb pontja 
Finnország, legdélibb pontja 
Spanyolország, legnyugatibb 
pontja Portugália, legkeletibb 
pontja pedig Románia. 
 

Kerepesi Veronika  
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Európa parlamentje 
Gondolom már mindenki hallott 
az Európai Unióról. Hát persze, 
hiszen Magyarország is a tagja. 
Nos, az EU-nak is van egy par-
lamentje úgy, mint Magyaror-
szágnak. Errıl lesz most szó. 
Az Európai Parlament (röviden 
EP) az EU parlamentáris 
(törvényhozó) testülete, amelyet 
mi, EU-s állampolgárok válasz-
tunk meg 5 évre. 
(Természetesen nem mi, hanem 
a felnıttek választják.) 
Az EP a Miniszterek Tanácsával 
alkotja az EU törvényhozói ha-
talmi ágát. Két helyen ülésezik 
Brüsszelben és Strasbourgban. 
Az EP nem hozhat önállóan tör-
vényt, de más törvényeket meg-
változtathat vagy akár el is vet-
heti ıket. Na de kezdjük az ele-
jén! 

Az EP-nek nincs túl hosszú tör-
ténete. 1952 szeptemberében az 
Európai Szén- és Acélközösség 
(ESZAK) létrehozta a 
„Közgyőlést”, melynek 78 tagja 
volt. 1958-ban kapta az 
„Európai Parlamentáris Győlés” 
nevet. 1962-ben lett Európai 
Parlament a testület neve. 1979-
ben növelték a képviselık szá-
mát, és ekkortól már lehetett 
ıket választani közvetlenül. Ez-
után a képviselık számát mindig 
növelték, amikor egy új tagál-

lam csatlakozott. Most a képvi-
selık számát 750-re maximali-
zálták, de jelenleg 785 tagja 
van. 
Az EP kb. 496 millió EU-
állampolgárt képvisel. A tagjait 
európai parlamenti képviselınek 
hívják. Ötévente egyszer tarta-
nak választásokat. A helyek ki-
osztása arányosságon alapul, 
miközben figyelembe veszik a 
tagállamok lakosságának nagy-
ságát is, de a kisebb tagállamok 
több képviselıt is küldhetnek. 
Magyarországnak 24 képviselı-
je van. Legkevesebb képviselıje 
Máltának van (5 képviselı). Né-
metország rendelkezik a legtöbb 
képviselıvel (ık 99-en vannak). 
A legutóbbi választásokat 2004 
júniusában tartották. Ez volt a 
világtörténelem legnagyobb 
nemzetközi szavazása. 
2007 márciusában csatlakozott 
két új tagállam: Románia és 
Bulgária. Hagyomány, hogy a 
tagjelölt államok a csatlakozási 
szerzıdésük aláírása és tényle-
ges taggá válásuk közti átmeneti 
idı alatt megfigyelıket külde-
nek a Parlamentbe. Számukat és 
kinevezésük módszerét a csatla-
kozási szerzıdés tartalmazza. A 
megfigyelık jelen lehetnek a 
vitáknál és meghívásra részt is 
vehetnek bennük, de nem sza-
vazhatnak és egyéb hivatalos 
képviselıi feladatot sem láthat-
nak el. Amikor a tagjelölt csatla-
kozik, a következı választásig a 
megfigyelık teljes jogú képvise-
lıkké válnak. Ekkor átmenetileg 
a 750 fıs határt is átléphetik. 
2004 májusában így lett ideigle-
nesen 788 képviselı a júniusi 
választásokig. 
A Miniszterek Tanácsa és az 
Európai Parlament olyan, mint 
egy kétkamarás törvényhozás 
alsó és felsı háza. A 7. és 8-

osok tudhatják, hogy mi ez. A 
régi Magyarországon volt ilyen 
a XIX. Században (csak ott alsó- 
és felsıtábla volt a nevük). 
Egyiküknek sincs törvénykezde-
ményezési joga, ez az Európai 
Bizottság hatáskörébe tartozik. 
Ha viszont a Bizottság készít 
egy törvényjavaslatot, akkor azt 
a Miniszterek Tanácsának és az 
EP-nek is el kell fogadnia, hogy 
jogerıre emelkedjen. Az EP 
felügyeli az EU költségvetését, 
amit mindig el kell fogadnia. 

Az Európai Bizottság elnökét az 
Európai Tanács választja, de a 
Parlamentnek jóvá kell hagynia. 
A többi biztost az elnök választ-
ja ki, de ıket is jóvá kell hagy-
nia a Parlamentnek. Az EP fel-
ügyeletet gyakorol az EU tevé-
kenysége, különösképpen a Bi-
zottság felett. Ha a Parlament 
elfogad egy bizalmatlansági in-
dítványt, a teljes Bizottságnak le 
kell mondania. 
Az EP Brüsszelben és 
Strasbourgban ülésezik. 
A képviselık nem országok sze-
rint ülnek az Európai Parlament-
ben, hanem politikai hovatarto-
zás alapján. A politikai pártok 
csoportokba szervezıdtek a Par-
lamentben. 
A legközelebbi EP választás 
2009. június 7-én lesz. 
Röviden kb. ennyi a tudnivaló 
az EP-rıl. 

KemiaGabi 
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.Eu Himnusza 
 
 
Lángolj fel a lelkünkben szép  
Égi szikra szent öröm,  
Térj be hozzánk drága vendég, 
Tündökölj ránk fényözön. 
 
Egyesítsed szellemeddel, 
Mit zord erkölcs szétszakít, 
Testvér lészen minden ember, 
Merre lengnek szárnyaid. 
 
Gyúlj ki, égi szikra lángja, 
szent öröm, te drága, szép! 
Bővkörödbe, ég leánya, 
ittas szívünk vágyva lép. 
Újra fonjuk szent kötésed, 
mit szokásunk szétszabott, 
egy-testvér lesz minden ember 
hol te szárnyad nyugtatod. 
Milliók ti, kart a karba! 
Gyúljon csók az ajkakon! 
Túl a csillagsátoron 
él mindnyájunk édesatyja! 
 
Ha célt ért a férfi végül: 
társa mellett hő barát, 
s kedves nıt nyert hitveséül, 
zengje vélünk víg dalát, 
s minden szív, ha dobban érte 
szív csak egy a földtekén! 
Ám ki ezt még el nem érte, 
sírva fusson el szegény. 
Mind a roppant kör lakóit 
szent rokonszenv hassa át! 
Csillagokba vonz át 
a rejtelmes égi trónig. 
 

Isszuk mind e drága nedvet 
a természet keblein. 
Jók és rosszak ott repesnek 
könnyő rózsaléptein. 
Zsenge fürttel, csókkal áldott, 
szív hő lángra tıle gyúl; 
kéjben úsznak a parányok, 
s kerub zengi: szent az Úr! 
Milliók ti, porba hulltok? 
Érzed, élet, alkotód? 
Rejtik ott a csillagok! 
Sátrukon túl, él az Úr ott! 
 
Ö a rugó, ö az élet, 
ösztökéje: az öröm; 
tıle, tıle jár a létnek 
óramőve bölcs körön; 
csíra szárba tıle szökken, 
mennynek napja tıle kél; 
szférákat hajt mély ködökben, 
hova látcsı el nem ér. 
Boldogan, mint napja lobban 
s száll az ég dús térein, 
járjatok ti, véreim, 
mint a hısök utatokban. 
 
Az igazság tükre mélyén 
a tudóssal szembenéz. 
Hív erénye sziklaékén 
óvja azt, ki túrni kész. 
Fönn a hitnek fényes ormán 
lengedeznek zászlai, 
s látni ott a szív omoltán 
angyalok közt állani. 
Milliók ti, tőrjetek csak, 
míg a jobb kor napja gyúl. 
Csillagsátron túl az Úr 
megjutalmaz érte egy nap. 
 

Isteneknek nincs mit adni; 
istenülni nagydolog. 
Gyász, szegénység, jöjj: vigadni 
várnak, ím a boldogok! 
Fátyol hulljon bőnre, bajra, 
ellenednek megbocsáss: 
szívét többé könny ne marja, 
ne rágódjék rajta gyász. 
Adóskönyvünk elenyésszen, 
béküljön meg, aki él. 
Mint mi egymást, úgy ítél 
minket Isten fenn az égben. 
 
Szent öröm vet borba lángot; 
arany fürtünk nedve bı; 
békét isznak kannibálok, 
hısi vért a kétkedı. 
Ünnepeljünk mind felállva, 
Míg a kelyhünk körbe megy. 
Csapjon égig habja lángja! 
Áldjuk a Jó Szellemet! 
Kit a csillagár dicsér fenn 
és szeráfok zengenek: 
áldjuk a Jó Szellemet 
csillagsátrán túl az égben! 
 
Bátor szív a szenvedésben, 
oltalom, ha árva hív, 
sírig hőség esküvésben, 
mindig nyílt és tiszta szív, 
trón elıtt is férfi-fenség, 
vér, vagyon kell érte bár, 
szolgálatnak hő fizetség, 
s árulónak rút halál! 
Mondjuk e szent kört bezárva 
tőz borunkra esküvést, 
híven álljuk e kötést; 
esküdjünk az ég Urára! 

/1785/ 

Az Eu himnuszának története 
A himnusz dallamát Ludwig van Beethoven 
1823-ban komponált IX. szimfóniájából szár-
mazik. Nem csak az unió, hanem tágabb érte-
lemben egész Európa himnusza is ez. A 
szimfónia utolsó tételében Friedrich von 
Schiller 1785-ös versét, az Örömódát zenésí-
tette meg a zeneszerzı. Az Európa Tanács 
(amelynek nevéhez köthetı az európai zászló 
megalkotása is) 1972-ben himnusznak fogad-
ta el Beethoven Örömódáját. A híres karmes-
tert, Herbert von Karajant kérték fel, hogy 
írjon hozzá három hangszeres kíséretet – 

zongorára, fúvós hangszerekre és szimfoni-
kus zenekarra. Szavak nélkül, a zene egyete-
mes nyelvén, e himnusz az Európában hirde-
tett szabadság, béke és szolidaritás ideálját 
fejezi ki. Az Európai Unió állam- és kor-
mányfıi 1985-ben az Európai Unió hivatalos 
himnuszának fogadták el. Célja nem az, hogy 
átvegye a tagországok nemzeti himnuszának 
helyét, hanem hogy megünnepelje a tagor-
szágok által osztott közös értékeket és egysé-
güket a sokszínőségükben. Ezt tükrözi jel-
mondata is „Egység a sokféleségben.”  

Stück & Betti 



 

Mi Írtuk, 2009. április 

Húsvéti locsolóversek 
 
Az erdei kék ibolya, 
Szép, mint a lányok mosolya. 
De mindkettı tovább szépül, 
Ettıl az illatos izétıl. 
Látod, még megvan a fele, 
megöntözhetlek-e vele? 
 
 
 
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára, 
Csepegjél rózsavíz erre a kislányra. 
Rózsavíztıl majd meglátod,  
szép és ügyes leszel, 
Ugye kislány a zsebembe piros tojást teszel? 
 
 

. 
Az illatos rózsavíztıl  
Megnınek a lányok,  
Zsebeimbe beleférnek  
A piros tojások 

Kristóf 

Európa húsvétja 
Ki ne ismerne olyan locsolóverseket, me-
lyekkel ma is gyakran kérnek engedélyt a 
locsolók a locsolkodásra? Ki ne tudná, hogy 
a locsolók legfıbb jutalma a hímes tojás? 

Akad-e olyan gyerek, aki ne 
várná az ajándékhozó húsvé-
ti nyuszit? Van-e olyan em-
ber, aki ne tudná, hogy hús-
vétkor sonkát és tojást szo-
kás enni? Mi maradt meg 
ebbıl az ünnepbıl a mai em-
ber számára?  

A húsvéti ünnepkör a farsang utáni negyven-
napos nagyböjttel kezdıdik. Ez az idıszak a 
hívı emberek számára a húsvétra való testi-
lelki elıkészület ideje. A böjtös étkezés szi-
gora századunkra már erıteljesen megeny-
hült. Hajdan a felnıtt férfiak az italtól, a ká-
romkodástól, a verekedéstıl is tartózkodni 
igyekeztek. Az asszonyok, lányok gyászruhát 
öltöttek. Húsvétvasárnap azonban a legszebb 
és legújabb tavaszi öltözeteikben pompáztak 
a templomokban. A virágvasárnap utáni 
nagyhét nemcsak a testi és lelki megtisztulás 

ideje, hanem környezetünk rendbetételéé is. 
Ilyenkor a katolikus templomokban elhallgat-
nak a harangok, és legközelebb nagyszomba-
ton szólalnak meg. A híveket kereplıvel hí-
vogatták a templomba. Burgenlandban a gye-
rekek ma is végigszaladnak a falun fakerep-
lıikkel. Fáradságukért a felnıttektıl jutalom 
jár: egy kis pénz vagy nyalánkság. A tojás-
festés, a tojásírás, a tojáskarcolás tudományát 
a hozzáértık évrıl évre igyekeznek átadni a 
fiataloknak.  
A szicíliaiak szeretik a morbid dolgokat, és 
különös tehetségük van teátrális tálalásuk-
hoz. Évente egy egész hét áll a rendelkezé-
sükre, hogy alaposan kiéljék ezt a hajlamu-
kat. Ez a hét a nagyhét, húsvét hete. Ilyenkor 
érdemes ellátogatni Szicíliába. Nemcsak 
azért, mert az üde színekben pompázó termé-
szet látványa maga is felejthetetlen élmény, 
hanem azért is, hogy megcsodálhassuk a hús-
véti körmeneteket, passiókat és rajtuk keresz-
tül a népi fantázia kimeríthetetlenségét. 
 

Mihá Szandi 
 

4. oldal Oldalt szerkesztette: Kemiagabi és Kristóf 
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A Húsvét-sziget  
 
1772 húsvét vasárnapján egy holland hajó 
legénysége váratlanul földet pillantott meg a 
Csendes-óceánon. Ahogy közeledtek az ad-
mirális észre-
vette hogy a 
szigeten hatal-
mas szobrok 
s o r a k o z n a k 
fejükön jelleg-
zetes fejdísz-
szel. Miután 
kikötöttek rá-
találtak a szi-
g e t l a k ó k r a . 
Akkor a sziget 
l a k o s s á g a 
3000 fı volt. 
50 évvel késıbb az angol Cook kapitány elju-
tott a szigetre. Le-
génysége egyik 
tagja értette a szi-
getlakók nyelvét, 
ugyanis polinézül 
beszéltek akárcsak 
ı. A szigetlakók 
elmondták neki 

hogy ık a szoborfaragók leszármazottai. Le-
gendáik szerint régen Hota Mauta vezette 
ıket a szigetre. A Csendes-óceán szigetein 
élı valamennyi nép közül a Húsvét-szigetek 
lakói lettek a legügyesebb kıfaragók. A törzs 

hogy bizony-
ságot tegyen 
gazdagságáról 
és erejérıl ha-
talmas kıszob-
rokat faragtak. 
Egy darab kö-
rülbelül 6 ton-
na volt. A 
szobrok kifara-
gása, szállítá-
sa, és összera-
kása nagyon 
sok idıt igé-

nyelt. Becslések szerint egy nagy szobor kifa-
ragása 30 férfinak egy évbe telhetett. A leg-
korábbi szobrok térdelı férfiakat ábrázoltak. 

 

Kerepesi Veronika 

Húsvét eredete 
A húsvéti ünnep neve különbözı nyelveken 
más és más. Közös eredete azonban, a húsvét 
héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elke-
rülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsi-
dó ünnep egybe is esett. A níceai zsinat i. sz. 
325-ben szabályozta a keresztény ünnepek 
rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A 
húsvét angol neve: passover, átrepülést je-
lent. Gyakorta használják az Easter elneve-
zést, mely a német Oster szóval együtt kere-
sendı. İse egy germán istennı, Ostara az 
alvilág úrnıje, ünnepe a tavaszi napéjegyen-
lıség idején volt. A locsolás az emberiséggel 
csaknem egyidıs termékenységkultusszal 
van kapcsolatban, ugyanakkor a vízzel való 
meghintés utal a keresztség jelére és tartal-
mára. A szokás arra a legendára is visszave-

zethetı, amely szerint locsolással akarták el-
hallgattatni a Jézus feltámadását hirdetı jeru-

zsálemi asszonyokat, 
illetve vízzel öntötték 
le a Jézus sírját ırzı 
katonák a feltámadás 
hírét vivı asszonyo-
kat. A szokásról már 
XVII. századi írásos 
emlékek is fennma-
radtak. 
 
 

Stück 

5. oldal Oldalt szerkesztette: Kemiagabi 
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Fernando Torres 
 
Madridtól nem messze, Fuenlabradában született. 
Szülei Flori és Jose harmadik gyermeke (bátyja 
Israel, nıvére Mari Paz). A család az Atlético 
Madrid szurkolója volt. 
Elsı szerzıdését 1999-ben kötötte az Atléticóval, 

és ekkor már a kez-
dıcsapat tagja volt. 
2001-ben, az Angli-
ában rendezett U16-
os bajnokságon a 
torna legjobbjaként 
vezette gyızelemre 
a spanyol csapatot. 
A Newcastle United 
már ekkor megpró-
bálta magának meg-
szerezni a fiatal te-
hetséget. 
A Leganés ellen 

mutatkozott be a Vicente Calderónban, majd a 

következı heti mérkızésen megszerezte elsı gól-
ját az Albacete ellen. 2002-ben az Atlético Mad-
rid visszatért a spanyol elsı osztályba és Torres 
ezt a szezont 13 góllal fejezte be. Az Atlético 
Madrid az óta is az elsı osztály csapata. 
Csapatánál ı lett a legfiatalabb kapitány (19 éve-
sen), valamint a, La Ligaban elsı gólját pont a 
Real Madrid ellen lıtte. 
2007. július 4-én mégis a Liverpoolhoz szerzı-
dött hat évre. A Liverpool cserébe 16, 2 millió 
fontot fizetett, valamint átadta a honvággyal küz-
dı Luis García játékjogát. A transzfer összértéke 
így 20, 2 millió font lett. Torres annak ellenére 
igazolt a Mersey-partra, hogy a fizetése itt heten-
te 10 ezer fonttal kevesebb, mint az Atléticóban 
volt. 
Elsı gólját az angol élvonalban illetve a Vörösök 
mezében az elsı hazai meccsen, a Chelsea elleni 
1–1-es döntetlen alkalmával szerezte. 
 

Ádám#9 és Don Pepe 

Samuel Eto’o 
 

Samuel Eto'o Fils Nkonban, 1981. március 10.-én 
született. A kameruni válogatott labdarúgó, jelen-
leg a FC Barcelona játékosa. 

Válogatott  
Eto’o 17 évesen az 1998-as 
világbajnokság legfiatalabb 
játékosa volt, amikor Kame-
run Olaszország ellen ját-
szott. Játszott késıbb a 
2002-es világbajnokságon 
is. Három fontosabb tornát 
is nyert a válogatottal: 2000-
ben és 2002-ben Afrikai 
Nemzetek Kupáját, illetve 
2000-ben a kameruni csa-
pattal megszerezte a Nyári Olimpia Játékok 
aranyérmét. 
 

Átigazolása a Barcelonába 
Vitás körülmények között írt alá a Barcelonához. 
Florentino Pérez, a Real Madrid, akkori elnöke 
nem kívánta visszavinni csapatába Eto’ot. Azt 
gondolta, hogy náluk játszik a Liga két legjobb 

csatára (Ronaldo és Raúl), valamint, hogy nincs 
hely a csapatban EU-n kívüli játékosoknak. A 
Barcelonának 24 millió eurót kellett fizetni a csa-
tárért, amely összeg felét a Mallorca kapta meg. 
 

Sikerek 
válogatott sikerek 
• Afrikai Nemzetek Kupája gyıztes (2000, 
2002) 
• Olimpiai aranyérmes (2000) 
klub sikerek 
• Interkontinentális-kupa gyıztes (1998) 
• Bajnokok Ligája gyıztes (2006) 
• Spanyol Királykupa gyıztes (2003) 
• Spanyol bajnok (2005, 2006) 
• Spanyol Szuperkupa gyıztes (2005, 2006) 

egyéni elismerések 
• Év Afrikai Fiatal Játékosa-díj (2001) 
• Afrikai Év Legjobbja (2003, 2004, 2005) 
• Afrikai Nemzetek Kupája gólkirály (2006) 
Spanyol gólkirály (2006) 

 
Don Pepe & Ádám#9 

Az oldalt szerkesztette: Don Pepe & Ádám#9 
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Az Argentín virtuóz 
 

Lionel Andrés Messi 
 
 (1987. június 24. Rosario, Argentína) argen-
tin futballista, aki jelenleg a spanyol FC Bar-
celona játékosa. A gyakran Új Maradonaként 
emlegetett játékost maga Maradona is az 
utódjának nevezte. 
 

Bemutatkozás az elsı csapatban 
 
Messi 2004 októbe-
rében, a Barca törté-
netének harmadik 
legfiatalabb játéko-
saként a 30-as szá-
mú mezben mutat-
kozott be az elsı 
c s a p a t b a n  a z 
Espanyol elleni vá-
rosi rangadón. Elsı 
gólját 2005. május 
1-jén, az Albacete 
elleni mérkızésen 
szerezte, ezzel 17 
éves, 10 hónapos és 
7 napos korában 
minden idık legfia-
talabb barcelonai já-
tékosa lett, aki gólt 
tudott szerezni a 
spanyol bajnokság-
ban. 
 

Válogatottság  
 
Augusztus 4-én José Pekerman meghívta 
Messit az argentin felnıtt válogatottba, a Ma-
gyarország elleni barátságos találkozóra. A 
63. percben csereként pályára lépı játékos 40 
másodperc múlva el is hagyta a játékteret. 
Markus Merk bíró a mezét húzó Vanczák 
Vilmos lekönyökléséért mutatta fel Messinek 
a piros lapot. A fiatal játékos könnyek között 
vonult az öltözıbe. A bíró döntése hosszú 

vitát indított el, Maradona egyenesen azt állí-
totta, a kiállítás elıre megírt forgatókönyv 
alapján történt. Messi második felnıtt válo-
gatott meccsére szeptember 3-án került sor, 
az Argentína-Paraguay világbajnoki selejte-
zın állt be az utolsó 8 percre. A meccs elıtt 
ezt nyilatkozta: "Ez az igazi bemutatkozá-
som. Az elsı kicsit rövidre sikeredett.” 
 
2008-09-es szezon  
 
Guardiola kinevezése után több meghatározó 
játékos is távozott, köztük Ronaldinho, aki-

nek 10-es mezét 
Messi „örökölte”. 
A szezon nehezen 
indult a Barca szá-
m á r a ,  d e 
Guardiola új szem-
léletének és a fé-
lelmetes Eto'o-
Messi-Henry tá-
madóalakzatnak 
köszönhetıen a 
csapat fél szezon 
alatt több gólszer-
zési és gyızelmi-
sorozat rekordot is 
megdöntött. Messi 
több gólt szerzett 
fél idény alatt, 
mint a 2007-08-as 
szezonban össze-
sen. Decemberben 
második helyen 
végzett az Arany-

labda-voksoláson. A februári Racing elleni 
bajnokin csereként beállva 0-1-rıl fordította 
meg a mérkızést és megszerezte a Barcelona 
5000. bajnoki gólját. 

 
Ádám#9 és Don Pepe 

Az oldalt szerkesztette: Don Pepe & Ádám#9 
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Lábtoll-labda verseny az iskolánkban 

A 7-8 osztályok közötti verseny április 7-én az 5-
6 osztálynak pedig április 8-án kezdıdött a Tor-
nacsarnokban. Csapat és egyéni versenyszámok 
voltak. A 7-8-os fiú csapat versenyszámot 
Bábosik Ferenc, Bakó István, Joó Norbert és 
Ráski Lajos nyerte. Az fiú egyénit szintén Ráski 
Lajos nyerte. Lányoknál Harsányi Hanna szere-
pelt ugyanilyen jól. Az 5-6 osztályos fiúk verse-
nyében Gulyás Ádám, Kanálos Róbert és Prunner 
Benjamin csapata szerepelt a legjobban. A fiú 
egyénit könnyedén nyerte Benjamin. A lány csa-
patot Becskereki Nikolett, Csák Vivien és Tőri 
Alexandra nyerte. Itt az egyénit Oszlányi Mercé-
desz nyerte. 
 

Eredmények: 
5-6.osztályosok 
Fiú hármas 
1.Gulyás Ádám, Kanálos Róbert , Prunner 
Benjamin 

2.Ágotai Olivér, Molnár Kristóf, Oszlányi Mercé-
desz 

3.Farkas Martin, Kanálos Júlió, Rácz Árpád, 
Szarvák Krisztián, Vidák László 

4.Konka Csaba, Raffael Csaba, Szarvák Zsolt 
5.Bábosik Ádám, Becskereki Nikolett, Tőri Ale-
xandra 

Fiú egyéni 
1.Prunner Benjamin 
2.Kanálos Júlió 
3.Szarvák Krisztián 
4.Kanálos Róbert 
5.Vidák László 
6.Baláti Márton 
7.Molnár Kristóf 
8. Ágotai Olivér 

Lány hármas 
1. Becskereki Nikolett, Csák Vivien, Tőri Ale-
xandra 

2. Hajdú Tünde, Sándor Georgina, Viola Henriett 
3.Fehér Valéria, Hornyák Erzsébet, Nagy Gabri-
ella 

4.Balogh Nikolett, Barta Bettina, Farkas Eszter 
Lány egyéni 
1.Oszlányi Mercédesz 
2.Tőri Alexandra 
3.Hajdú Tünde 
4.Becskereki Nikolett 
5.Nagy Gabriella 
6.Fehér Valéria 
7.Viola Henriett 
8.Sándor Georgina 
7-8 osztály 
Fiú hármas 
1. Bábosik Ferenc, Bakó István, Joó Norbert, 

Ráski Lajos 
2. Dobozi Boglárka, Kanálos Dániel, Kanálos 

László 
3. Duka Olivér, Farkas Antal, Lakatos Tamás 
4. Bozsó László, Kormos Simon, Tóth István, 

Varga Martin 
5. Juhász Márk, Paróczai Richárd, Tamás Zoltán 
6. Fekete Tamás, Fodor Gergely, Oszlányi Lász-

ló 
7. Bublos Zoltán, Petı Dániel, Tánczos Róbert 
Fiú egyéni 
1. Ráski Lajos 
2. Kanálos Dániel 
3. Kanálos László 
4. Kanálos Ferenc 
5. Tamás Zoltán 
6. Tóth István 
7. Bábosik Ferenc 
8. Kormos Simon 
Lány hármas 
1. 1.Gulyás Adrienn, Harsányi Hanna, Tóth 

Virág 
2. 2. Bata Krisztina, Kaszonyi Viktória, Var-

ga Frida 
Lány egyéni 
1. Harsányi Hanna 
2. Gulyás Adrienn 
3. Tóth Virág 
4. Kaszonyi Viktória 
5. Bata Krisztina 
6. Dobozni Boglárka 
7. Varga Frida 

Kristóf és Merci 

Az oldalt szerkesztette: Don Pepe & Ádám#9 
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Viccek 
Pistike bıg, mikor az anyja 
hazaér. Kérdezi, mi a baj? 
  -Az apu kétszer is megvert. 
  -Miért? 
  -Megmutattam az ellenır-
zıt. 
  -És? 
  -Tele volt egyessel, kettes-
sel. 
  -Ezt megértem, de miért 
vert meg másodszor is? 
  -Mert kiderült, hogy az ı 
gyerekkori bizonyítványát 
mutattam meg.  
 
Vicces idézetek: 
A tudás bőn, de nyugodj meg 
te ártatlan vagy. 
 

Ha jól érzed magad, ne ag-
gódj, el fog múlni. 
 

Mindig vigyáznom kell ma-
gamra! A jókat veszély fe-
nyegeti. 
 

Értelmes emberekkel szíve-
sen beszélgetek. Gyakran be-
szélek magamban. 
 

Egy kicsit beképzelt voltam, 
de most már tökéletes va-
gyok. 
 

Kétféle vélemény van: az 
enyém és a helytelen. 
 

Szerintem minden ember ér-
telmes, aki egyetért velem. 
 

Csukd be a szemed! Ugye 
milyen sötét van odabent? 
 

Jó ember vagyok. Nem ha-
ragszom arra, akit megbántot-
tam. 
 

 
Merci 

                                                            

2009: A patkány éve 
 
Bizonyára néhányan már tud-
játok, hogy a 2009-es év a 
patkány éve a kínai horosz-
kóp szerint. Ezzel kapcsolat-
ban tudhattok meg érdekes 
dolgokat. 
 
A kínai horoszkóp: A kínai 
asztrológusok a holdévek 
szerint határozzák meg a csil-
lagjegyeket. A kínai horosz-
kóp több ezer éves. A csillag-
jegyekhez kapcsolódnak ele-
mek, töltések és az uralkodó 
bolygót. 
 
Ki a ˝patkány˝ a kínai horosz-
kóp szerint? Aki a következı 
években született: 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008. 
 
Szereti, ha pénze biztonság-
ban van, mindent meg akar 
szerezni és nagy csalódás éri, 
ha nem jönnek be tervei. 
Kedveli a társaságot és min-
denképp a középpontba, akar 
kerülni. Értelmesek, furfan-
gosak, kedvesek, elbővölık. 
Kitartóan próbálják elérni 
céljukat. 
Rettenetesen élvezik az éle-
tet.  Sok emberrel köt isme-
retséget, de csak kevés közü-
lük igaz barátja, mivel rosz-
szul választja meg ıket. Hiú 
és érzékeny, szereti, ha 
csodálják. Pletykásak, ezért 
nem tudnak titkot tartani, 
de ezt sokszor megbánják. 
 
Patkány nem: 
Nı: Kellemes otthont tud 
teremteni szeretteik számá-
ra. Szeretteiktıl nem szívesen 
válnak meg. Ha csalódás éri 

feladják álmaikat. Hajlamo-
sak meggondolatlan lépések-
re, ezért alaposabban válasz-
szanak párt maguknak. 
 
Férfi: Kedves, vonzó, kitőnı 
társasági ember. A nık imád-
ják ıket, ha nem is túl szé-
pek, mert humorosak, jóked-
vőek. 
 

Egyéb tudnivalók a patkány-
nyal kapcsolatban: 

Töltés: + 
Elem: víz 
Uralkodó bolygó: Merkúr 
 
A víz elem: Jól kommunikál-
nak másokkal, ezért befolyá-
solhat másokat. Felhasznál-
nak más embereket saját ér-
dekeik elérésére, de ez alatt 
az ember nem érzi magát ki-
használva, hanem megtisztel-
ve. Jók a megérzésük. Rugal-
masak és változékonyak. 
 

Remélem tetszett a leírásom a 
patkány csillagjegyrıl és a 
kínai horoszkópról és bízom 
benne, hogy felkeltettem ér-
deklıdésedet.   

 
 

Turza Richárd 7. c 



 

Mi Írtuk, 2009. április Az oldalt szerkesztette: Betti és Bogi 10. oldal 

Felelıs kiadó: Bogárné Simon Klára 
Felelıs szerkesztı: Szabó Gyızı 
Készítették: Újszászi Nevelési Központ ,Vörösmarty Mihály Általános Iskola újságíró szakkörének tagjai: 
A szerkesztı társaság:  
Molnár Kristóf „Kristóf”, Turza Richárd, Lovas Bettina „Betti”, Kerepesi Veronika „Vera”, Makai Ádám 
„Ádám#9”, Oszlányi Mercédesz „Merci”, Rézsó Péter „Don Pepe”, Mihá Alexandra „Szandi”, Dobozi Bogi 
„Stück”, Mészáros Barbara „Barbi”, Kovács Gábor „KemiaGabi”. 
Cím: 5052 Újszász, Kossuth u.13. Email: miirtuk@unk.hu 

Nyereményszel-
vény 

 
4. Szám 

Rejtvény 
 

1. Húsvét ünnepére mi is böjttel készülünk. Meddig 
tart a nagyböjt? 

 

1) Hamvazószerdától húsvétvasárnapig 
2) Hamvazószerda utáni vasárnaptól húsvét-
vasárnapig 
X) Hamvazószerdától nagycsütörtök estig 

 

2. Mi az egyik görög sziget, Hios jellegzetes húsvéti 
szokása? 

 

1) Narancstorta sütés 
2) Nyúlfuttatás 
X) Rakétaháború 

 

3. Melyik Eu-s ország jellegzetes húsvéti jelképe az 
élénk színő húsvéti virgács, amit nyírfagallyak-
kal és tollakkal díszítenek? 

 

1) Norvégia 
2) Svédország 
X) Málta 
 

4. Melyik Eu-s ország vidám népszokása a tojás-
birkózás, amelynek lényege, hogy akinek a 
legtöbb tojást sikerül összetörnie, az lesz a 
legegészségesebb az esztendıben? 

 
1) Svájc 
2) Bulgária 
X) Magyarország 

 

5. Mi virágvasárnap másik elnevezése? 
 

1) pálmák vasárnapja 
2) barkák vasárnapja 
X) bárányok vasárnapja 

 

+1  Ki rendezte Jézus életét feldolgozó filmet, a 
Passiót? 

 

1) Steven Spielberg 
2) Franco Zefirelli 
X) Mel Gibson 

Szandi és Merci 

A nyuszis kifestıt 
Mercinek köszönhetitek! 


