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Köszöntő 
Kedves Olvasó! 

Dobpergés, fanfárok! A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola első, nagy 

példányszámban megjelent iskolaújságját tartod a kezedben. Maroknyi kis csapatunk azt 

a célt tűzte ki maga elé, hogy beszámoljon az iskola életében történtekről, várható 

eseményekről és szórakoztassa diáktársait izgalmas interjúkkal, beszámolókkal, 

könyvajánlóval, képregényekkel, viccekkel. Reméljük, hogy elnyeri tetszéseteket és 

lelkesen forgatjátok – a terveink szerint – negyedévente megjelenő iskolaújságunkat. 

Kákóczki Barbara, Barbi néni, diákönykormányzatot segítő pedagógus 
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Visszatekintő 
 

Alábbi rovatunkban a 2018-2019-es tanév eddigi legfontosabb eseményeit foglaljuk össze 

idősorrendben. 

 

Diákelnök választása 

Iskolánk régi hagyománya szerint 

minden év elején, szeptemberben 

megválaszt a diákönkormányzat egy 

diákelnököt és egy alelnököt. A 2018-19-

es tanévben két jelölt volt a posztokra: 

Patyi Péter és Márton Ádám 8.B osztályos 

tanulók. Patyi Péter azt ígérte, hogy 

mindig ki fog állni a diákok érdekeiért, 

továbbá vállalta iskolarádió és 

iskolaújság létrehozását. Márton Ádám 

minden osztályba megfelelő felszerelést 

ígért a projektorokhoz. A választást Patyi 

Péter nyerte 14 szavazattal. Márton 

Ádám 6 szavazattal alelnök lett. 

Patyi Péter, 8.b 

 

 

Békaavató ötödikes szemmel  

Nagyon vártuk ezt a napot és izgatottak 

voltunk. Érdekes feladatokban vehettünk 

részt, maszkban és zöld ruhába 

öltöztünk. Volt pajzskészítés, 

békarajzolás bekötött szemmel 

utasításokra, békaugrás, kincskeresés 

majd találkoztunk egy igazi békával is. 

Szerintem a kincskeresést élveztük a 

legjobban. Egy esküt is mondtunk. 

Nagyon 

jó volt 

ez a 

nap. 

Köszönjük a nyolcadik évfolyamnak, 

hogy ilyen jó programokat találtak ki. 

Szerintem a tanárok is élvezték! 

Samu Petra, 5.b
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Emlékezés az 1956. október 23-ai forradalomra 

Az október 23-ai ünnepséget nagyon 

szépen és igényesen adta elő a 7. 

évfolyam.  A gyerekeket felkészítette 

Nemes Gabriella Zsuzsanna a 7/a, 

Albertné Zombori Katalin a 7/b 

osztályfőnöke és Korbélyné Oroszi 

Brigitta a 7/c osztályfőnöke. Az 

iskolában nagy sikert aratott a műsor.  

Nagy Rafael, 6.a

Halloween 

A Halloween-i buli nagyot tarolt mindenkinél. Az első 

emeleten a termekben minden féle feladványok és sok móka 

várta az érdeklődőket. A legnagyobb sikert a két sötét szoba 

aratta.  

Lazaridisz Beneriké Dóra, 6.b 

 

 

35 éves az iskola! 

Hatalmas ünnepség tartottunk, ugyanis az iskola 35 éves 

lett. Minden osztályból meghívtak 5 szerencsés tanulót, akik 

ott lehettek az ünnepségen és részesei lehettek egy 

hatalmas ünneplésnek. Az igazgató és egyéb fontos 
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személyek (Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója, Gaál József 

alpolgármester) beszéde után következtek az előadások.  

Többek között felléptek a citerások , a Líra  

zeneiskola gitártanszaka, Zumbások  és még 

sokan mások, köztük olyan diákok is akik már 

elballagtak de kivételes eredményeikkel 

meghívást nyertek az ünnepségre. Miután 

lementek az előadások megérkezett a 

meglepetés ami egy hatalmas 3 emeletes torta 

volt amiből mindenki ehetett. Miután 

befejeződött a tortaevés és a gyerekek hazamentek, utána elkezdődött az állófogadás. 

Svédasztalról lehetett válogatni a különböző nagyon finom ételekből, emellett pezsgőt és 

gyümölcslét is kínáltak.  

Varga Dávid, 6.a 

 

A karácsonyi ünnepség 

Az idén a karácsonyi műsort, - mint 

minden évben -  a harmadik évfolyam 

tanulói adták elő. Felkészítő tanáraik 

Balogh Rita és Nagy Anett (3.a) Pesling 

Melinda és Kalóz Péter (3.b) Gömöriné 

Galla Mária és Szabóné Mongyi Gabriella 

(3.c) voltak. 

Négy hét készülődés után, az ünnepség 

előtti napon (2018.12.19-én) a 

nyugdíjasok és óvodások tekinthették 

meg a karácsonyi produkció főpróbáját.  

A műsor időpontja 2018. december 20-

án 15:00-kor volt. A három osztály 

együttes erővel készült fel a nagy 

alkalomra, mikor megmutatták a sok 

fáradtság árán elkészült csodálatos 

ünnepi előadásukat. Láthattuk az Ember, 

ember, december… kezdetű dalra 

készített kreatív koreográfiát. Ezután 

Rudolf a piros orrú rénszarvas is életre 

kelt a színpadon. A Télapó is beköszönt 

és pár gyermeket megajándékozott 

álmukban. A háromlábú lucaszék 

hagyományát is megtekinthettük, majd 

az adventi koszorú gyertyáinak 

jelentéseiről gyönyörködhettünk egy 

rövidke történetben. A lányok 

varázslatos hópihe tánca igazi, meghitt 

téli hóesést varázsolt elénk.  

A műsor végén több száz gyertya 

fényénél elénekeltük az iskola közös 

karácsonyi dalát, a Karácsonyi álmot. 

Ignácz Hanna, 6.c 
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Harc a Királyok klubjának tagságáért 

Iskolánkban minden évben 

megrendezik a felsősök részére a 

Királyok Klubja történelmi versenyt. A 

verseny 3 fordulóból áll. A 2. fordulóból 

3-3 diák jut tovább 5-6., 7- 8. 

évfolyamokból. Idén a következő diákok 

jutottak be a döntőbe: 5-6. évfolyamból 

3. lett Li Veronika (6.b), 2. lett Losonczi 

Marcell (6.a) és az 1. Tatár Adrienn (5.a) lett. 7-8. évfolyamból 3. lett Farkas Bendegúz 

(7.a), 2. lett Takács Bálint (7.a) és az első Patyi Péter(8.b) lett. 

Patyi Péter, 8.b 

 

Farsang 

Interjú, Bodor Enikővel az idei 

bálkirálynővel, és Budai Mátéval az idei 

bálkirállyal. 

Enikővel: 

Mit szóltál ahhoz, hogy te lettél az idei 

bálkirálynő? 

Nagyon meglepődtem és igazából nem 

gondoltam, hogy én leszek az idei 

bálkirálynő. 

Számítottál rá? 

Igazából nem, mert az osztálytársaim 

viccelődtek ezzel, de nem gondoltam, 

hogy igaz lesz. 

Szeretted volna megkapni ezt a posztot? 

Igazából nem annyira. 

Szerinted te kit fogsz megkoronázni? 

Sáfár Larát, mert neki nagy esélye van rá. 

Te örültél annak, hogy a Budai Máté lett a 

párod? 

Igazából igen. 

Mátéval: 

Mit szóltál ahhoz, hogy te lettél az idei 

bálkirály? 

Nem örültem annyira neki. 

Számítottál rá? 

Igen, mert sokan mondták az osztályból, 

hogy rám szavaztak. 

Szeretted volna megkapni ezt a posztot? 

Igazából nem, mert túl komplikált. 
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Örültél annak, hogy a Bodor Enikő lett a 

párod? 

Igazából igen, mert jó barátok vagyunk. 

Szerinted te kit fogsz megkoronázni? 

Nem tudom, mindenki esélyes. 

Kékesi Napsugár, 5.c 

 

Március 15. 

A Március 15-i műsort idén is a hatodik évfolyamnak köszönhetjük. Több visszajelzés 

meghallgatása után arra a 

következtetésre jutottam, hogy a 

többségnek (felsősöknek és 

alsósoknak egyaránt) nagyon 

tetszett az előadás. A nagy sikert és 

a műsor megvalósulását a hatodik 

évfolyam osztályfőnökei (Zsuzsa 

néni, Ágota néni, Aranka néni) 

fantasztikus munkája, és a tanulók 

lelkes készülése tette lehetővé.  Az 

előadás egy osztály próbája a 

március 15-ei műsorukra, 

táncokkal, versekkel, zenével és a kórus gyönyörű énekhangjával.  Külön kiemelve a 

Zsuzsa néni fia átall elkészített Nemzeti dal remixet. A műsor sikerért a szereplők tortával 

ünnepelték meg 

Ki az a Gyurika és él-e még? - Kérdezik sokan. Nos, a válasz a 

következő: Gyurika a 6. b „báb papagája” melyet még elsős 

korukban használtak. 

Hogy kapcsolódik Gyurika a műsorhoz? 

„Viki néni Gyurika beteg!” Hangzanak Giricz Kitti szavai az 

előadásban a szabadságtánc előtt. Viki néni (Szlanka Viktória) 

ezután beáll táncolni Gyurika helyett. 

A műsor után azt az információt kaptuk, hogy sajnos Gyurika 

„meghalt”, viszont temetésének napján Tóth Betti (6.b-s tanuló) 

bevallotta, hogy a papagájt ő rejtette el, azonban mikor elő 

akarta venni nem találta, így arra a megállapításra jutottunk, 

hogy Gyurika eltűnt.  Szerencsére Gyurika újból előkerült épen 

és egészségesen.  

Bloom Sára, 6.b 
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Április elsejei beszámolók 

Április elsején már hagyománnyá vált, hogy a diákok megviccelik tanáraikat. Például 

matek órára a 6/a és a  6/c tanulói tantermet cseréltek így megtréfálva Brigi nénit és 

Törőcsik Zoli bácsit. A 6/b egy rendhagyó misét tartottak Zsuzsa néninek, ahol rigmusait 

imádkozva mondták el. Barbi néni és Benkovics Zoli bácsi pedig a 7/a-t prankelték meg 

egy kamu dolgozattal.  

Varga Dávid, 6.a 

 

Előretekintő 
A tanév fennmaradó idejében az alábbi események állnak még előttünk: 

- Május 15., szerda: 6. és 8. osztályos kéttanosok nyelvi mérése, 

- Május 22., szerda: 6. és 8. osztályosok anyanyelvi kompetenciamérése, 

- Május 26., vasárnap: Gyereknap, 

- Május 29., szerda: 6. és 8. osztályosok matematikai kompetenciamérése, 

- Június 2., vasárnap: Pedagógusnap, 

- Június 4., kedd, 8 óra: Trianoni megemlékezés a rádióban, 

- Június 5., szerda: Diákfórum, 

- Június 7., péntek: Osztálykirándulások, 

- Június 11., kedd: Bolhapiac, 

- Június 13., csütörtök: Diáknap, 

- Június 14., péntek, 11 óra: Ballagás, 

- Június 21., péntek, 17 óra: Tanévzáró. 
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Interjú dr. Lóczi László igazgatóval 
Mi a véleménye az iskolaújság 

megalakulásáról? 

Örülök neki, különösen annak, hogy a 

tanulók kezdeményezték és remélem, 

hogy lesz kitartásuk hozzá. Alig várom, 

hogy kezembe vegyem az első lapot! 

Mi akart lenni kiskorában? 

Mindig más szerettem volna lenni; 

Bornemissza Gergely, Tenkes Kapitánya, 

Petrocelli stb. Volt egy időszak, amikor 

katonai műszaki iskolára jártam, 

gépjárműszakra, és végül pedagógus 

lettem. 

Hány nyelven tud? 

Magas szinten angolul, társalgás szinten 

oroszul, és megértetem magam németül. 

Miből doktorált? 

Jogból, általános jogászegyetemen. 

Hány iskolában tanított? 

5 iskolában, ebből 4 magyar és egy 

Skóciában. 

Melyek voltak ezek az iskolák? 

Első volt Nyírbérdeken, Nyírbéteki 

Általános Iskola, aztán tanítottam az 

ország közepén, Pusztavacson, majd 

később Skóciában, majd Szentkirályon, 

és a Mátyás Iskolában. 

Mi volt kiskorában a kedvenc 

tantárgya?  

A 

történelem, 

illetve 

szerettem 

még a fizikát. 

Milyenek 

voltak a 

jegyei? 

Általános 

iskolában 

kitűnő voltam, középiskolában 4,1-2, 

viszont felsőoktatásban szintén kitűnő és 

jó diplomáim voltak. 

Mióta igazgató? 

2003. szeptember 1-je óta. 

Hol tanult? 

Általános iskolát Csornán kezdtem Győr-

Sopron megyében, majd Bátorligeten 

Szabolcs-Szatmár megyében fejeztem be. 

A középiskolába Gépészeti 

Szakközépiskolába jártam Mátészalkára, 

másfél évig tanultam Budapesten a Zalka 

Máté Katonai Műszakifőiskolán, ezt 

követően diplomát szereztem Bessenyei 

György Tanárképző Főiskolán 

Nyíregyházán, először történelem, 

népművelés szakból, utána magyar 

nyelv- és irodalomból. Ezt követően 

Szegeden angol nyelv- és irodalomból 



Mátyás Népe  -  a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola iskolaújsága 

 

-10- 

szereztem diplomát, majd utána jött a 

közoktatásvezetői diploma szintén a 

Szegedi Egyetemen. Ezek után jött a jogi 

diploma és utána pedig mesterdiploma 

történelemből Szegeden. 

Hogy döntötte el, hogy tanítani 

szeretne? 

A hadseregben döntöttem el, mert ott 

nem nagyon szerették a kreatív 

gondolkodást, nagyon egysíkú volt 

minden és úgy döntöttem, hogy lehet, 

hogy az a pszichológiai tudás, ami 

bennem van, azt lehet, hogy inkább akkor 

a közoktatásban tudom jobban 

kamatoztatni. 

Mi a kedvenc színe? 

Ezen nem gondolkodtam, nem is tudom, 

talán a zöld. 

Mi a kedvenc állata? 

Kedvenc állatom a delfin, mert 

intelligens, aranyos, és játékos. 

 

Bloom Sára, 6.b 

Interview with my best teacher 

 

I made an interview with Fehér Ágota 

néni about her job and other things: 

Lili: Good morning! 

Ágota néni: Hi! 

Lili: Where did you learn to draw? 

Ágota néni: I learnt to draw in a study 

circle in Nagykőrös. I know it’s 

unbelievable because my class keeps 

laughing at my illustrations on the board. 

I must say that the study circus was great, 

but unfortunately I was not talented.  

Lili: Why and when did you become a 

teacher? 

Ágota néni: After finishing the secondary 

school I chose to study at a teacher’s 

training  college because I liked (and still 

like) the subjects I was taught.  
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Lili: Why did you choose English and 

Literature? 

Ágota néni: These were my favourite 

subjects. 

Lili: Where did the name „bunnies” 

meaning your pupils in class 6.C come 

from? 

Ágota néni: I wanted a cute name for my 

class. If I choose „puppies” it’s kind of for 

boys. But bunnies are neutral. 

Lili: When did you start  working in 

Mátyás? 

Ágota néni: In September , 2004 so 15 

years ago. 

Lili: Do you like your class, 6.c? 

Ágota néni: Definitely yes! I love them 

very much! 

Lili: When you were a child, did you 

imagine that you would be a teacher? 

Ágota néni: No. I wanted to be a shop 

assistant in a toy shop. I wanted to play 

with the toys there. 

Lili: Do you love your job? 

Ágota néni: Yes, I love it very much!  

Lili: Where did you learn? 

Ágota néni: I learnt in Eger, Budapest and 

in Szeged. My original subjects were  

Russian and Hungarian Literature and 

Grammar. 

Lili: Have you had any  bad memories  in 

connection with your job? 

Ágota néni: No, I haven’t. 

Lili: Where did you teach first? 

Ágota néni: I taught in Cegléd at a 

vocational school 

Lili: When  are we going to meet your 

brothers or sisters? 

Ágota néni: I will bring them here once if 

I can. My younger brother  lives in Ciprus 

and my elder  brother  lives in 

Zalaszentlászló. My twin sister lives in 

Nagykőrös. It’s going to be hard, but I will 

try. 

Lili: What things are important for you? 

Ágota néni: Dogs are dear to my heart  

and I find responsible pet ownership 

very important.  If I didn’t teach I think I 

would work with animals. 

Lili: Okay. Then what are your hobbies? 

Ágota néni: I love reading. I’m learning 

Spanish right now. One of my kindest 

pupil has offered a Spanish language 

school for me. It’s awesome! 

Lili: Do you have kids? 

Ágota néni: Yes I have two boys. I love 

them very much and I’m very proud of 

them. 

Lili: There is my last question. What is 

your opinion about Riverdale?. 

Ágota néni: I  watched only the first 

episode, but I think it’s exciting! 

Lili: That’s my opinion too. Thanks for the 

interview! 

Written by: Lili Tóth- Kovács 6.c  
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Sport 
 

Egy Hunyadivárosban élő híres sportolónk - Gereben Lívia 

 

Egykor még Kecskeméti Kosárlabda Akadémista ma már 

Atomerőmű KSC Szekszárd játékosa. Pályafutását 

VADMACSKAKÉNT 

kezdte anyukájánál 

vagyis egyben 

edzőjénél 

GEREBENNÉ 

BRESÁK ZITÁNÁL. 

Livi 1999.11.05-én született, ma már 19 

éves. Nagyon sok sikert ér el csapatával. 

Szülei és testvére DORKA és az U12 Vadmacskák is támogatják. 183cm és 70kg, mostani 

edzője DJOKICS ZSELJKO is támogatja. Iratkozz fel YOUTUBE csatornájukra: KSC 

SZEKSZÁRD. HAJRÁ SZEKSZÁRD! 

Írta: Samu Petra, 5.b 

 

Könyvajánló 
Harry Potter: 

A Harry Potter egy fiúról szól, aki túlélte Lord Voldemort halálos 

átkát, és úgy kell élnie, egy villámmal a fején. De nem csak egyedül 

kell végig járnia ezt az utat, vele van két 

barátja, Hermione és Ron is. Én személy 

szerint nagyon élveztem olvasni, és nagyon 

ajánlom az összes korosztálynak. 

1.-2. osztályosoknak: 

A Geronimo- illetve Tea Stilton könyvek nagy részét kitették 

gyerekkoromnak. Ezekben a könyvekben figyelemmel kísérhetjük 

https://www.youtube.com/channel/UCzWi4y-WUWKhBEUWJdwmmBw
https://www.youtube.com/channel/UCzWi4y-WUWKhBEUWJdwmmBw
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az egér család kalandjait. Rengeteg kaland és szórakozás vár bennünket a könyvekben. 

3.-4. osztályosoknak: 

Ebben a korosztályban mindenkinek ajánlom a Ruminit. Ez egy kisegérről szól, aki 

kalózkodással keresi a kenyerét. Rengeteg bajba keveredik barátjával, de mindegyikből 

kijut, és folytatja kalandos útját. 

5.-6. osztályosoknak: 

Az Elképesztő egy ikerpárról szól, akiket meghívnak egy rejtélyes 

táborba, és elfogadják a meghívást. Két nagyon tehetséges lánnyal 

kerülnek egy szobába, és velük folytatják a tábort. 

 

7.-6. osztályosoknak: 

Percy Jackson! Ezt a könyvet csak ajánlani tudom. Percy csak most 

tudja meg, hogy ő egy félisten, és az élete a feje tetejére áll. Kiderül, hogy legjobb barátja, 

Grover egy szatír, és el kell menekülniük, mivel az ellenségei rájöttek, hogy hol lakott. Egy 

helyre menekült amit félvértábornak hívnak, de, csak itt kezdődik a történet. 

Zelenyánszki Judit, 6.b 

 

Nemzeti Parkjaink 
A Kiskunsági Nemzeti Park 

A nemzeti park 1975 az ország második nemzeti parkjaként alakult a Duna-Tisza közén.  

Alapítás éve: 

1975 

Igazgatóság működési területe:  

1 005 315 ha 

Nemzeti park területe: 

50 523 ha 
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Kiemelkedő természeti értékeinek 

nemzetközi elismeréseképpen a 

KNP területének kétharmadát az 

UNESCO Ember és Bioszféra 

Programja 1979-ben Bioszféra 

Rezervátummá nyilvánította. 

A Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatósága Kecskeméten található. Hasonlóan a Hortobágyhoz, ez a táj is az ember 

és a természet sok százéves együttélésének emlékeit őrzi. A nemzeti park értékes 

területei a Duna-völgy szikes pusztái, tavai, a Duna-Tisza közi 

homokhátság homokbuckái, homokos pusztái, mocsarai, az Alsó-

Tiszavidék holtágai és ártéri erdői, a Bácskahomokbuckái és dunavölgyi löszpartjai. 

Forrás: Wikipédia, Magyar Nemzeti parkok 

Készítette: Ignácz Hanna, 6.c 

Fárasztó viccek   

-Tisztelt Szülő! 

Fiuk a technika órán nem hajlandó 

mosogatni! Ezért megintem. 

-Tisztelt Tanárnő! 

Fiam itthon sem hajlandó mosogatni. 

Intse! 

  

Megy haza a végzős diák: 

-Apa, van egy jó hírem! Emlékszel, hogy 

azt ígérted, kapok 10 ezer forintot, ha 

sikerül a vizsgá. m? 

-Igen 

-Na, megtarthatod a pénzt! 

 

Két székely beszélget: 

-Te, a Bélát mégsem holnap temetik, 

hanem pénteken. 

-Mé, jobban van? 

 

-Miért van fűrészpor a sarokban? 

-Odahányt Pinocchio. 

Csányi Jázmin 5.c, Lazaridisz Bereniké 

Dóra 6.c 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park_igazgat%C3%B3s%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szikes_puszt%C3%A1k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szikes_t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna-Tisza_k%C3%B6zi_homokh%C3%A1ts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna-Tisza_k%C3%B6zi_homokh%C3%A1ts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Homokos_puszta&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holt%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rt%C3%A9ri_erd%C5%91&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cska
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sz
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Képregény 
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Rejtvények és játékok 
Találd meg a legrövidebb utat!                       Találd meg a legtöbb szót! 

 

Egy kis sudoku                                                               

  
 

 

A lap kérdése: 7 szénarakás meg 5 

szénarakás együtt hány szénarakás?   A 

válaszokat itt találod: 

http://www.csajoknakkk.hupont.hu/6

4/becsapos-kerdesek 

 

Varga Dávid, 6.a 

 

http://www.csajoknakkk.hupont.hu/64/becsapos-kerdesek
http://www.csajoknakkk.hupont.hu/64/becsapos-kerdesek

