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Szeretnél írni az iskolaújságba? 
Korlátozott számban várjuk az új szerkesztőket a felső tagozatból. Gyere el kedden a 7. 

vagy csütörtökön a 8. órában az info1-es terembe, és beszéljük meg a részleteket! 

 

Köszöntő 
Kedves Olvasó! 

Mostani lapszámunk csak online formában jelenik meg. A legszínvonalasabb cikkek azon-

ban az év végi, nyomtatott lapszámba is bekerülnek. Forgassátok, olvassátok olyan szere-

tettel, mint ahogyan mi készítettük nektek! 

Kákóczki Barbara, Barbi néni, diákönykormányzatot segítő pedagógus 
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Visszatekintő 
 

Alábbi rovatunkban a 2019–2020-es tanév eddigi eseményeit foglaljuk össze idősorrend-

ben. 

Garbolci tábor 

Idén is a messzi Garbolcra utaztunk. 

Hétfő reggel indultunk a kecskeméti vas-

útállomástól. Az egész napunk utazással 

telt. Többször is átszálltunk, majd Debre-

cenben álltunk meg várost nézni. Ezután 

felszálltunk egy újabb vonatra, és tovább 

utaztunk Rozsályig. Onnan kocsival men-

tük Garbolcig. 5 óra körül érkeztünk a tá-

borba, ahol elfoglaltuk a szobáinkat. 

Idén török kori 

táborban vet-

tünk részt. Meg-

néztünk több ér-

dekes előadást is 

a törökökről, és még vívást is tanultunk 

az általunk készített fakardokkal. A vívás 

mellett volt le-

hetőségünk 

légpuskával 

lőni és íjász-

kodni is. Min-

den napot tá-

bortűzi énekléssel zártunk, ami után el-

kezdődött az éjjeli őrség.  A törökök ellen 

védtük a táborunkat, és sikerült is elfogni 

egyet. 

Csapatokban 

egy-egy török 

népmesét is dra-

matizálni kellett. 

Itt is tanultunk valami újat: a fésű nem 

kefe és a kefe nem fésű. Az arany füle-

müle, A papucsokkal érkező boldogság és 

A három feltétel című meséket adtuk elő. 

A természeti rész-

ben a vizes élőhe-

lyet vizsgáltuk. 

Több élőlényt is si-

került hálóinkkal 

kifogni. Elsétáltunk a hármashatárig, és 

eközben a mezőről tanultunk. Volt lehe-

tőségünk lova-

golni is a két lo-

von: Lavinán és 

Záporon. Megis-

merkedtünk szá-

mos madárfajtá-

val is, és megnéztük, hogy hogyan kell 

madarat gyűrűzni. Volt olyan madár is, 

amelyet mi engedhettünk el. 

Pénteken körbejártuk Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyét. Megnéztünk számos 
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templomot, a szatmárcsekei csónakfejfás 

temetőt és a túristvándi vízimalmot is. 

Szabadidőben volt lehetőségünk faroklo-

pót játszani és a büfében csokit vásárolni. 

A szombatot szalonnasütéssel és az Üsz-

küdárá, török népdal hídon való éneklés-

ével zártuk. Másnap reggel lovaskocsival 

jutottunk ki a rozsályi vonatállomásra.  

Jövőre honfoglaláskori táborba várjuk az 

érdeklődőket. 

 

Bloom Sára és Zelenyánszki Judit, 7.b 

 

Békaavató 

A kevésbé izgalmasnak várt avató nagy sikert aratott. 

A zöld ruhába öltözött ötödikesek egymás ellen versengve 

békává tudtak válni különböző feladatok segítségével pl.: rajzolás, 

futás, ugrálás. A nyolcadikosok döntötték el, hogy az 5.-

eseket befogadják-e a felső tagozotosok közé. Esküt is 

tettünk, amely így szólt: 

Én XY, „mátyásos béka” ezennel fogadom, hogy magamhoz 

képest a legjobbat nyújtva teljesítek iskolám hírnevének 

öregbítése érdekében. Ígérem, hogy a nálam idősebb diáko-

kat mindig előreengedem az italautomatánál, néha meg is 

hívom őket valamire. Nem kezdem el püfölni az automatát, 

amikor nagyon lazának ér-

zem magam. Esküszöm, 

hogy mindig a WC-csé-

szébe fogok célozni. Szava-

mat adom, hogy a házi feladatot mindig időre lemá-

solom. Amennyiben eskümet nem tartom be, legsú-

lyosabb büntetésként törölnöm kell a facebook /instagramm/twitter profilomat. Örökre. Is-

ten engem úgy segéljen! Sallai Mihály, 5.b
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Hunyadivárosi Hetek; immár 14. éve 

Újra sikeresen zárult a 14. Hunyadivárosi 

Napok. Több mint kétezer ember vett 

részt rajta. Színes programokkal várták a 

látogatókat a szervezők.  

 hétfő (művészetek napja): aszfalt-

rajzverseny, kiállítás 

 kedd (hobbik és kisállatok napja): 

Dr. Mezős Tibor állatorvos elő-

adása 

 szerda (ÖKO- és egészségnap): in-

teraktív előadás, kertészeti javas-

latok 

 Szilberhornné Csilla 

 csütörtök (a sport napja): dzsúdó, 

birkózás, véradás Gereben Líviá-

nak, örömtánc időseknek, aerobik 

táncbemutató, jótékonysági futás, 

büntetődobó verseny 

 péntek (Hunyadi-díj): ünnepélyes 

alapkőletétel, ünnepi műsor, a 

Csík zenekar koncertje 

 szombat (mindenki napja): ovisok 

műsorai, iskolások műsorai, gye-

rekkoncert, koszorúzás, Musicum 

zenekar, tombolasorsolás, ered-

ményhirdetés, nyugdíjasok műso-

rai, citerazenekar, Lesz Vigasz ze-

nekar, Bohém Trió Koncert, Zenés 

party, Nova Prospect zenekar 

 

Ezekkel a programokkal várták az érdek-

lődőket. Nagyon sokan vettek részt a Ge-

reben Líviának szánt véradáson. Egy óra 

alatt 30-an is adtak vért. 

Idén újítottak a programokon; számos új 

árus volt, ami felkeltette a figyelmet, és 

több látogatót vonzott. 

Pénteken Szemereyné Pataki Klaudia 

mondott beszédet.  

Nagyon sokan voltak a Csík koncerten is, 

mindenki együtt énekelte a számaikat. 

Írta: Samu Petra 6.b 
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Október 23-ai műsor 

Az október 23-ai műsort idén is a hetedik 

évfolyamnak köszönhetjük. Arra a követ-

keztetésre jutottam, hogy a többségnek 

(felsősöknek és alsósoknak egyaránt) na-

gyon tetszett az előadás, sőt némelyik fel-

nőttől is azt a visszajelzést kaptuk, hogy 

műsorunk könnyeket csalt a szemükbe. A 

nagy sikert, a vastapsot és a műsor meg-

valósulását a hetedik évfolyam osztályfő-

nökei (Zsuzsa néni, Ágota néni, Judit 

néni) fantasztikus munkája és a tanulók 

lelkes készülése tette lehetővé. A próbá-

kat nagyon élveztük, és saját rituálékat 

gyártottunk (A próba lezajlása után a 

„Freaks” című dal éneklése, és az első 

emeletről ledobált chips elkapása és elfo-

gyasztása).  

A műsor bevonulással kezdődött. A kö-

zönség feje felett húztuk be a zászlókat. 

Az egész forgatókönyv két csoport bemu-

tatására épült: a forradalmárokéra és a 

zsarnokság-csoportéra. Több állókép áb-

rázolta a kommunista elnyomást. A forr-

dalmat úgy szemléltettük, hogy a forra-

dalmárok a közönség soraiban vonultak 

fel, sőt 7-8.-os statisztákat is bevontunk a 

tömegmegmozdulásba. Két szemüvegen 

keresztül láttattuk az 56-os forrdalom 

eseményeit: a kommunizmus vörös 

szemüvegén és a hazafi hősök piros-fe-

hér-zöld szemüvegén keresztül. A hetedi-

kesek tortával ünnepelték a sikerüket. 

Bloom Sára 7.b
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Tanulmányi út Ehningenben 

Egykori tanárunk, Rendetzki Georgina jó-

voltából szakmai kapcsolatot építettünk 

ki az ehningeni Friedrich Kammerer Ge-

meinschaftsschule nevű német iskolával, 

ahol elsőtől tizedik osztályig tanulhatnak 

a diákok. Ehningen Stuttgart mellett ta-

lálható, s Kecskeméthez hasonlóan sok 

helyi lakos a Mercedes autógyárban dol-

gozik, hiszen Stuttgartban található a 

Mercedes központja.  

Az első feladatunk egy videó elkészítése 

volt, amelyben bemutattuk egymásnak 

iskoláinkat. Tavaly ősszel négy pedagó-

gus látogatott meg bennünket a német is-

kolából, mindenre kíváncsiak voltak, el-

sősorban azonban a magyar-angol két ta-

nítási nyelvű programunkra, amelyet a 

mi iskolánkban szerzett tapasztalatok 

alapján ők is terveznek bevezetni. Na-

gyon komoly elismerést kaptunk az ezen 

a téren elért eredményekért, valamint ta-

nulóink magas színvonalú angoltudásá-

ért. Természetesen nemcsak az iskolát, 

hanem Kecskemét és környéke neveze-

tességeit is bemutattuk. Történelmi sétát 

tettünk a város központjában, megláto-

gattuk a Leskowsky Hangszergyűjte-

ményt, a Tanyacsárdában lovasbemuta-

tót láttak, valamint megkóstolhatták a 

hagyományos magyar konyha jellegzetes 

ételeit. 

2019 októberében meghívást kaptunk az 

iskolától, így négyen, Szepesi Gabriella, 

Barnáné T. Nagy Rita, Miholics László és 

én október 23. és 27. között meglátogat-

tuk német partnerünket. Nagyon kedves 

házigazdáknak bizonyultak német kolle-

gáink, ugyanis saját családi házaikban 

szállásoltak el bennünket, így kicsit bele-

láttunk a német pedagógusok minden-

napi életébe. 

Maga az iskola minden tekintetben le-

nyűgözött bennünket. 2016-ban készült 

el az új szárny, de mindenütt tágas, vilá-

gos tereket találtunk, egy osztálynak két 
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tanterme is van, minden diák saját, kere-

keken guruló szekrénnyel, 

asztallal, székkel rendelkezik. A szaktan-

termek a legmodernebb technikával, 

szemléltetőeszközökkel rendelkeznek. 

Óriási étkezővel rendelkezik az iskola, 

ahol színpad is van beépítve, így pillana-

tok alatt előadások színhelyévé lehet át-

alakítani. Saját uszodával, valamint óriási 

futballpályával is büszkélkedhet az is-

kola. 

A tanáriban is ért minket meglepetés. 

Minden vezetőnek külön, modernül be-

rendezett irodája van, a tanári is tágas, s 

tartozik hozzá külön tárgyaló, konyha, 

sőt relaxációs szoba is. Miholics László 

kolléga főleg a kitűnően működő tanári 

fénymásolókra irigykedett. 

Az iskola nemcsak felszereltségében, ha-

nem tanítási módszereiben is figyelemre 

méltó. Inkluzív típusú iskola. Óralátoga-

tások során azt tapasztaltuk, hogy tevé-

kenységközpontú, nyugodt légkörű, las-

san haladó oktató-nevelő munkát végez-

nek. A tanulók fegyelmezettek, együtt-

működőek, udvariasak.  

Hivatalos tárgyalást is folytattunk. Meg-

egyeztünk abban, hogy diákcsere progra-

mot valósítunk meg 12 tanuló és 2 peda-

gógus részvételével. Először ők látogat-

nak meg bennünket májusban, majd mi 

viszonozzuk a látogatást októberben. 

Ezenkívül egy Erasmus+ közös projekt 

kialakításában is megegyeztünk, 

amelybe egy korábbi partnerünket, egy 

francia iskolát is be kívánunk vonni Ho-

henheimből. 

Bemutatták az iskolában működő sokol-

dalú értékelési rendszerüket, amit mi is 

adaptálunk, először csak kísérletképpen 

a hatodik évfolyamon.
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A város polgármestere is fogadta kis de-

legációnkat. Útközben megcsodálhattuk 

a város könyvtárát, amely csodálatos 

összhangot teremt építészetileg is a fél-

ezer éves múlt és a 21. század között. 

Megdicsértük a polgármestert, amiért 

ilyen modern iskola és különleges könyv-

tár jött létre polgármestersége alatt. Ő el-

mondta, hogy a városban helyi adót fizető 

cégek, Mercedes, Bosch, IBM adójának je-

lentős részét az emberi erőforrás és kul-

túra fejlesztésére áldozza. Kitűnő példa a 

hazai polgármesterek számára. 

Az iskola tantestületével Esslingenbe ki-

rándultunk, amely egy kedves kis közép-

kori város, amelynek óvárosa túlélte a 

második világháborút. A városnézésen 

kívül meglátogattuk a helyi pezsgőgyá-

rat, s a látogatás végén kóstoló is volt, né-

hány érdekes, a pezsgők világára vonat-

kozó ismeret kíséretében.  

Vacsorára egy népszerű pizzériába hív-

tak meg bennünket, ahol félméteres át-

mérőjű pizza volt a standard méret. 

Szombaton egy villásreggeli keretében 

találkoztunk kedves kollegánkkal, Ren-

detzki Georginával, férjével, Christiannal, 

valamint az alig egyhónapos babájukkal, 

Helenával. Sajnáljuk, hogy elveszítettük 

egyik értékes kollegánkat, de a családi 

boldogságuk látványa elfeledtette ezt a 

veszteséget. Öröm volt együtt boldogan 

látni őket. 

 

Délután Stuttgart látnivalóival ismerked-

tünk meg, majd estére egy igazi hagyo-

mányos Michelin-csillagos étterembe 

kaptunk meghívást.  

Utolsó nap házigazdánk, Mrs. Bettina von 

Schaper, valamint az intézmény vezetője, 

Mr. Christoph Nau vezetésével megláto-

gattuk a Kloster Bebenhausen nevű ko-
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lostort és vadászkastélyt, valamint a Tü-

bingen nevű egyetemi várost, ahol na-

gyon sok német híresség tanult. 

Igen gyorsan elrohant ez a négy nap, de 

mindannyian egyetértünk abban, hogy 

megérte a több mint 2000 km-es utazás, 

hiszen szakmailag is, kulturálisan is so-

kat tapasztaltunk, s ami fontos, jó bará-

tokra leltünk német kollegáink személyé-

ben. Izgatottan várjuk közös projektünk 

folytatását, amit már diákjainkra is kiter-

jesztünk. 

Lóczi László 

 

Interjú Vargáné Rózsa Piroskával, 
igazgatóhelyettesünkkel

Mi akart lenni kiskorában? A kiskor 

számomra az általános iskolai éveket je-

lenti, amikor foglalkoztam a gondolattal, 

hogy mi leszek, ha nagy leszek. Nagyon 

vonzónak találtam a tanítói pályát. Tuda-

tosan készültem pedagógusnak. Középis-

kolás koromban pedagógiai fakultációs 

foglakozást választottam, ahol mint „kis-

tanár” kipróbálhattam magam.  

Mi volt kiskorában a kedvenc tantár-

gya? Nagyon szívesen gondolok vissza a 

biológiaórákra. Bár rettentő szigor mel-

lett tanított a tanárunk, de a korát túl-

szárnyaló módszereket alkalmazott. Ren-

geteg tananyaghoz kapcsolódó kisfilm-

mel színesítette a tanórákat, sokat kísér-

letezhettünk nála. Érdekelt, hogy hogyan 
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épül fel és működik az élőlények szerve-

zete. Igyekeztem minél többet megtudni 

róluk. A biológia mellett nagyon kedvel-

tem a rajzórákat. Nemcsak alkotni szeret-

tem, hanem a művészettörténetet is. Mo-

tiváltak a tanárnőm külföldi útjain elké-

szített képei. Rácsodálkozhattam tájakra, 

épületekre, képzőművészeti alkotásokra. 

Ez nektek ma már természetes az inter-

net, a televízió révén. 

Milyenek voltak a jegyei? Általános is-

kolában jó eredményeim voltak, persze 

néha nekem is becsúszott egy-egy rosz-

szabb jegy. Sohasem voltam kitűnő ta-

nuló, de a bizonyítványomban csak 5 és 4 

jegy szerepelt. 

Hol tanult? Az általános iskolát a mai Pi-

arista Gimnázium épületében lévő Jókai 

Mór Általános Iskolában kezdtem. A 8. 

évfolyam elvégzése után sikeresen felvé-

teliztem a Katona József Gimnáziumba. A 

gimnázium befejezése után először a 

Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai 

Karán tanultam, ahol mérnöki képesítést 

szereztem. Pedagógus végzettséget Eger-

ben, a Ho Si Min, mai nevén Eszterházy 

Károly Tanárképző Főiskola elvégzése 

után kaptam. Később Szegeden a József 

Attila Tudományegyetemen Természet-

tudományi Karán, majd a Budapesti Mű-

szaki Egyetem Pedagógiai Karán is foly-

tattam tanulmányaimat. 

Mi a kedvenc állata? Mivel érdekelnek 

az élőlények, ezért szinte minden állatot 

szeretek. De a kedvenceim az macskafé-

lék. 

Van háziállata? Igen. Nálam a macska 

szinte családtag. A napi gondozása mel-

lett természetes, hogy ha beteg, azonnal 

állatorvoshoz viszem. Kezdetben perzsa-

macskáim voltak, mára már kevésbé igé-

nyes fajtát tartok. A házikedvencem a ki-

lencéves fehér cica, Gini névre hallgat. 

Mi a kedvenc étele? Nem vagyok váloga-

tós, nehezen tudnék egy ételt választani. 

Szeretem a halból készült ételeket. Ha ét-

terembe megyek, általában fogast (sül-

lőt) fogyasztok. 

Néz sorozatokat? 

Ha szappanoperákra gondolsz, azt nem. 

Szívesen nézek National Geographic csa-

tornákon látható természetfilmeket. 

Mi a kedvenc könyve? Pszichológiai jel-

legű könyveket kedvelek. Nyaraláskor 

egy-két Rejtő Jenő könyvet teszek a bő-

röndömbe.  
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Volt már osztályfőnök? Az utóbbi évek-

ben nem láttam el ilyen jellegű feladato-

kat, de előtte majdnem két évtizedig igen. 

Régi tanítványaim mára már szülők. Egy 

–egy ismerős arcot látok az iskolába hí-

vogató foglalkozásokon vagy iskolai ren-

dezvényeken. Ilyenkor felélénkülnek a 

régi érzések, az emlékek, a kirándulások, 

az erdei iskolák, a biológia és a háztartás-

tan órák, a számtalan műsor vagy a közös 

beszélgetések. Minden osztályomba járó 

tanulóra úgy tekintettem, minha egy ki-

csit a saját gyerekem volna. Jó osztályfő-

nöknek lenni, az osztályba tartozó kisdi-

ákok bizalmát érezni. Ez nagy felelősség-

gel járó, sok törődést igénylő feladat. 

Bloom Sára, 7.b

Interview with my best teacher 

 

Interview with Szepesi Gabriella.

What is your favourite animal?  

As a biol-

ogy 

teacher I 

love al-

most all 

kinds of 

animals 

but if I 

should 

chose, 

jaguar 

would be my favourite in the wilds, and 

dogs from pets. I have two dogs. They 

make me happier and give me love. 

When did you start to teach?    

I have been teaching for 30 years and I 

have been teaching in Mátyás for 8 years.  

Why do you protect animals?  

So, every living organism has a right to 

live. Animals make our world more col-

ourful. They are so different and interest-

ing creatures in the nature. They have im-

portant role on our planet.  

Where did you study?  

I started my studying in Szeged at Juhász 

Gyula Teacher Training School. My major 

was Biology and Technical study. Later I 

attended to ELTE-CETT English Teacher 

Training School. I thought I'd continue to 

train myself, so I went to Károli Gáspár 
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University and I got a master degree from 

English teaching. As I always love biology 

I didn’t stop my study and I tried myself 

again. I got a master degree from Biology, 

as well. But, in my opinion a good teacher 

does not depend on the number of de-

grees, but rather on how well he or she 

develops and likes his or her profession. 

I absolutely agree with the idea of long 

life learning. 

Where were you born? 

I was born in Kecskemét, I am a local pa-

triot. I live here and I’ve worked and 

work in my hometown. 

How many grandchildren do you 

have?  

I have one cute, adorable grandson. He is 

Bence and he is 9 months old.  

When you were a kid would you have 

thought to be a teacher?  

It’s an interesting question. My father 

was a lawyer and I always admired him, 

so I wanted to be at first a lawyer. Later I 

thought it was a little bit boring. In my 

childhood my favourite activity was to 

collect all creeping creatures, bugs, but-

terflies, snails, or collected plants. My 

mother was sometimes shocked by these 

things. I have always been close to biol-

ogy. In secondary school I realised it is 

my way.   

Tóth-Kovács Lili, 7.c 

 

Foltos, a hős 
 

Foglalkoztunk mindennel, de állatokkal még 

nem. Mindenkinek van egy álmai állatkája, isko-

lánk diákjának Foltos volt az. Még mikor elköltöz-

tek kertesházba, szüleik vettek nekik két kutyát; 

Foltost és Pajtit. Attól függetlenül, hogy Pajti na-

gyon önző volt, mindkettőjüket szerette az egész 

család. Mindketten jóban voltak a szomszéd ku-

tyákkal, de egy nap elszöktek mind a négyen, és 

csak Foltos tért haza. Néhány évvel később, mi-

kor elmentek nyaralni jött a hír, hogy megtalálták 
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egy forgalmas út közepén, törött gerinccel. Erre senki nem számított, és az egész család el 

kezdett sírni a játszótéren. Az utána való hét nagy félelemmel telt mindenkinek, mert min-

denki azon izgult, hogy Folti életben marad-e. Szerencsére a hős megmaradt, azóta, olyan 

mintha nem történt volna vele semmi, és vígan éli életét kis kerekesszékében. 

Zelenyánszki Judit, 7.b 

 

Sport 
 

Sporthírek a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia Leány Mátyásos sportolóiról 

Sikeres évet nyitott sok mátyásos tanulóval az 

akadémia. A Város Napja alkalmából rende-

zett ünnepségen is adtak elő egy produkciót, 

amelyen négy mátyásos tanuló is részt vett: 

Magony Zsófi 8.c, Marsa Petra 7.c, Izsó Virág 

8.a, Samu Petra 6.b. A Város Napjára hivatalos 

volt többek között iskolánk igazgatója.  

Samu Petra 6.b 

Természetvédelem 

Hulladékprobléma 

Tudtad, hogy percenként több tízezer 

műanyag-palack végzi a tengerekben és 

az óceánokban? A 4Ocean 2017-ben 

kezdte meg működését Alex Schulze és 
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Andrew Cooper vezetésével és mára már 

több, mint 7 millió font szemetet szedtek 

ki a természetes vizekből. A 4Ocean kar-

kötőket készít a szemétből amit össze-

gyűjtenek és ezeket online árulják. A 

pénzt, amely ezekből összejön, szemét-

szedésre és jótékony célokra fordítják. A 

legnagyobb gondot az egyszer használa-

tos palackok, szívószálak és zacskók je-

lentik, mert ezeket az állatok megeszik, 

és meghalnak tőle. A 4Ocean-nek erre is 

van megoldása: árulnak kulacsokat, 

szatyrot és fém szívószálakat is, amelye-

ket újra lehet használni. Szerintem ez egy 

nagyon jó mozgalom mert a globális víz-

szennyezés talán az egyik legnagyobb 

probléma a felmelegedés mellett. 

A 4Ocean összes információja megtalál-

ható a 4ocean.com weboldalon. 

Lazaridisz Beneriké Dóra, 7c

 

Nemzeti Parkjaink 
Őrségi Nemzeti Park

Az Őrségi Tájvédelmi Körzetből 2002. 

március 1-jén hozták létre Magyarország 

tizedik nemzeti parkját, az Őrségi Nem-

zeti Parkot, 

amely magába 

foglalja az Őrsé-

get, a Vendvidé-

ket, a Rába folyó 

völgyét és Szent-

györgyvölgy kör-

nyékét.  

Élménybeszá-

moló 

Egy hetet töltöttem az Őrségben, de ez 

szerintem közel sem elég idő arra, hogy 
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mindent felfedezzünk a nemzeti park te-

rületén.  

A szállásunk egy Kétvölgy nevű faluban 

volt (Kétvölgy az utolsó magyar falu a 

Szlovén határ előtt). Nagyon más arra 

minden, az emberek, a környezet,  min-

den tiszta és rendezett. Az emberek na-

gyon kedvesek.  

Az időjárás kifejezetten más, mint itthon, 

az Alföldön. Az Alpokalján sok a csapa-

dék. Szinte mindennap esett az eső. Nem 

ritka a jégeső sem. Azt mondják, ha öt na-

pig nem esik, akkor szárazság van. Pedig 

reggelenként minden párás.  

Voltunk egy lápos túrán, ahol egy nem-

zeti parkos dolgozó rengeteg érdekessé-

get mondott a láp élővilágáról.  

Voltunk éjszakai lepkészésen is, amely 

nagyon érdekes volt.  

 

Néhány, a nemzeti parkra jellemző élőlényt mutatnék még 

be:  

Tegzes: tiszta vizű patakokban él (pl.: Szőce-patak). Te-

gezt épít magának kagylókból és kavicsokból. Ez a védel-

met szolgálja. Hossza: kb. 1-2 cm.  

Bolharák: Nagyon apró, szinte átlátszó rákok. Méretük 

alig pár milliméter. Nagyon gyakoriak minden patakban és 

folyóvízben.  

Szenderek: A szenderek éj-

szakai lepkék. Nagyméretűek, úgy 4-6 cm. Sok fajta létezik 

pl.: hársfaszender, fenyőszender, tölgyfaszender.  

Hermelin púposszövő: 

Egyfajta éjszakai lepke. Nagyjából akkora, mint a szende-

rek. Szép fehér színe van. 

Ritka Magyarországon.  

Yamamay lepke: A legnagyobb lepke Magyarországon. 

Mérete úgy 14 cm is lehet.                    Ignácz Hanna   7.c 
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Trendek 
 

Mi történt 2019-ben? Mi számon tartot-

tuk. 

Ez az év úgy kezdődött, mint a többi, és a 

youtube rewind 2018 több diszlájkot ka-

pott, mint bármi más a youtube-on. Azóta 

is ezzel a címmel büszkélkedhet, mert 16 

millió dislike-ot szerzett azóta. 

Lehet, hogy ez a dicsőség megmaradt, de 

Kylie Jennert földbe döngölte egy tojás. A 

the world record égig lepipálta, miszerint 

egy hét alatt több mint negyvenmillió láj-

kot gyűjtött össze Instagramon.  

Ha már az Instagramról beszélünk, meg-

int visszatérhetnénk  a youtube-hoz, Ki-

rályunk, Pewdiepie pont, mielőtt első-

ként megszerezhette volna egy indiai yo-

utube csatorna, T-Series leelőzte. Bár fel-

reppentek azok a hírek is, hogy e csa-

torna feliratkozókat vett, de mégis ők ér-

ték el előbb a 100 milliót. 

Mr. Beast minden erejével támogatta 

Pewds-t, és ő is nagyobb hírnévre tett 

szert ezzel. De ezután jöttek a bajok, és a 

morgz nevű csatorna egy az egyben el-

kezdte lemásolni, és ezt az egész internet 

észrevette, majd elkezdtek mémeket 

gyártani, hogy hangot adjanak nemtet-

szésüknek. 

Ha 2019, nem felejthetjük el a legjobb ze-

néket, amelyeket kaptunk most. Ilyen 

például Shawn Mendes és Camila Cabello 

kreálmánya, a Señiorita, vagy bármilyen 

Billie Eilish szám. 

Nemrég VSCO girls is nagy divattá vált, és 

a lányok, akik először természetvédőként 

kezdték, mára már inkább egy trenddé 

váltak, nem túl egyedi, de megfontolt stí-

lusukkal kitűnnek a tömegből, és mi már 

csak SZK-SZK-ként emlegetjük. 

Zelenyánszki Judit, 7.b

Sorozatajánló
Kicsiknek: Lármás család 

A Nickelodeon sorozata a Lármás család 

egy 11 éves fiúról (Lármás Linkolnról) 

szól, aki egy 11 fős nagycsalád tagja. Rá-

adásul ő az egyetlen fiú 10 lány mellet. A 
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részek általában egy problémával indul-

nak, amely tovább bonyolódik, persze a 

végén megoldódik minden, és az egész 

részből egyetlen hatalmas tanulságot le-

het levonni. 

Nagyobbaknak: Jófiúk 

Az RTL új sorozata, a Jófiúk három rend-

őrről szól, akik ügyeket próbálnak megol-

dani 

több, 

de in-

kább 

keve-

sebb sikerrel. A sorozat ott kezdődik, 

hogy kirabolnak egy bankot, a főhőseink 

nem vették észre, ezért lefokozzák őket, 

és fizetéscsökkentést is kapnak, amiért 

Gyulának (Mihályfi Balázs) és családjá-

nak el kell költöznie.  

 

Mindenkinek ajánlott: Gumball csodá-

latos világa 

Ez a sorozat a Cartoon network csator-

nán megy. Gumball szülővárosa, Elmore 

teljesen nyugodt kisváros... békés népek 

laknak itt, például a gyepet gondozó kak-

tusz vagy a munkába siető bundás mezte-

len csiga. És persze itt élnek a történet fő-

szereplői, Wattersonék is: Anais, a négy-

éves zsenigyerek, akire soha senki nem 

hallgat, Apa, aki... nos, nem a munka hőse, 

szemben a Szivárványgyárban robotoló 

Anyával, valamint Darwin, az aranyhal, 

aki a család oszlopos tagja lett, amióta lá-

bakat növesztett. A sorozat címadó sze-

replője Gumball, a kis kék macska pedig a 

virgonc tizenkét éves gyerekek minden-

napjait éli. Lököttsége határtalan opti-

miz-

mus-

sal 

páro-

sul, 

ennek köszönhetően szinte állandó körü-

lötte a zűrzavar. 

Varga Dávid, 7.a 
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Viccek
- Miért az ablakon keresztül jársz be a házba? 

- Anya azt mondta, hogy ha rossz jegyet kapok, át ne lép-

jem a küszöböt. 

Jegyeket, bérleteket kérem! 

- Én már elmúltam hetven éves. 

- Tudja ezt valamivel igazolni? 

- Persze. Ha fiatalabb lennék, fel-

lökném magát és elszaladnék. 

Egy rabló betör éjjel egy férfihez: 

- Pénzt vagy életet! 

- Köszönöm, a pénzt kérném! 

Tanárnő a gyerekhez: 

- Móricka, van házid? 

- Van. Töltsek?

Vicceket/képeket lehet küldeni:  n.nagyra-

fael@gmail.com , patakijanospeter@gmail.com 

Nagy Rafael, Pataki János Péter 7.a 

Rejtvények és játékok 

 

mailto:n.nagyrafael@gmail.com
mailto:n.nagyrafael@gmail.com
mailto:patakijanospeter@gmail.com
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A lap kérdése: Ha kimondod a nevem, elmúlok. 

Varga Dávid, 7.a 

A csend 


