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- a szerkesztőség - 

Iskolánk, mint min-

den évben, most is 

megemlékezett az 

aradi vértanúkra. Az 

első órában a 6/a 

osztály adott ne-

künk egy műsort. A 

tesi teremben vol-

tunk. A Himnusszal 

kezdődött, majd a 6/a minden tanulója felol-

vasott egy verset, vagy szöveget. Közben a 

falra vetítették az aradi vértanúkat. A képük 

padokon is ki volt rakva, előttük gyertya 

égett. A műsor végén felcsendült a Szózat. 

Rövid volt, de nekem tetszett. 

Megemlékezés  az aradi vértanúkra 

Készítette: Tóth Diána 8/b  

2015. október 6-án a vá-

rosi sporttelepen meg-

rendezett mezei futóver-

senyről szolgálnék nek-

tek pár érdekességgel! 

Több iskola is részt vett 

a versenyen: az Eperföldi Általános Iskola, Géder-

lak, Hajós és a mi iskolánk. A versenyzők egyéni és 

csapatversenyben is indulhattak. Összesen 147 

induló volt. Szép eredményt többen is elértek a 

belvárosis diákok közül. Korcsoportjában (2001-

2002-os lányok) Kovács Andrea első, Székely 

Melani második, (2003-2004-es lányok) Holló Bi-

anka ötödik, (2005-2006-os lányok) Horvai Sarolt 

első lett!!! 

Csapatversenyben iskolánk három első, két máso-

dik és egy harmadik helyezést ért el. A megyei dön-

tő Kecskeméten lesz október 20-án. Összességé-

ben jól helyt álltunk, pedig a verseny elég nehéz 

volt. 

Diákolimpia - mezei futóverseny 

A Suliújság nevében gratulálunk az 

összes résztvevőnek! 

Készítette: Kovács Kati és Takács Nóra 8/b  

Sulihírek 



  

  

 

Csak a zene 

 A lányok nagy része, meg a fiúk kisebb része is szereti Violettát. Azért szere-

tik, mert van benne: szerelem, boldogság, gyűlölet.  

Néhány dala, ha meg akarod hallgatni, itt megteheted: 
 

 

 Violetta 

 
https://www.youtube.com/watch?v=22Az0Ikx-
08&index=2&list=RD4cz9JLamJa8 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=wQE7Fzhw8jQ&index=3&list=RD4cz9JLamJa8 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E8cLbocP--
g&index=4&list=RD4cz9JLamJa8 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=sl2sZv4MjkU&index=5&list=RD4cz9JLamJa8 

   Készítette: Véber Balázs 5.b  

  Az AK26 formáció 2011-ben kezdett neki az aktív ra-
pes éveknek. Az AK26 mint név annyit takar, hogy a ta-
gok 26-os körzetből csatlakoztak a rapszakmához, illetve 
az AK betűpáros az Automata Kalasnyikov karabély rövi-
dítése.  
A banda 2 tagból áll. Giajjeno, az idősebb, 14 évesen 
már szólóban mikrofont ragadott, később a fiatalabb 
testvére, Hiro követte a példáját. A Surányi testvérek 
közel 50-60 darab teljes értékű dalt készítettek el az idő 
múlásával.  Mr. Busta nevezetű előadó, illetve a Real 
Trill Music kiadó alapító tagja kezet nyújtott a fivéreknek 
az RTM-hez való csatlakozás lehetőségéhez.  Az AK26 a 
kiadó vezetőjével megalakították a Farkasok nevű for-
mációt, amellyel 2014 szeptemberében nagylemezzel 
jelentkeztek. Sok dalt és általuk forgalmazott terméket 
adtak ki a kiadójukon keresztül.  
Én nagyon szeretem ezt a zenekart. Igaz a legtöbb da-
lukban csúnyán beszélnek, de viszont, ha valaki értékeli 
a zenéjüket, akkor tanulságosnak és igaznak mondhatja. 

 Biztos mindenki hallott már az AK26-ról! 

Viszont sokan sok mindent nem tudnak róluk. Ha érdekel 
egy kicsit a pályafutásuk, olvasd el a cikket! 

 Pár kedvenc zenéim tőlük:  

https://www.youtube.com/watch?v=ac_XpuuqXTI 

https://www.youtube.com/watch?v=Nrzy2hlnspo 

https://www.youtube.com/watch?v=gdg816VRsoI 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb2bINMtiTo 

 

Még több információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/

AK26 

Webshop: http://www.mrbusta.hu/termekkategoria/

egyeb/  

 Készítette: Tóth Diána 8.b 

Csak a zene 

https://www.youtube.com/watch?v=22Az0Ikx-08&index=2&list=RD4cz9JLamJa8
https://www.youtube.com/watch?v=22Az0Ikx-08&index=2&list=RD4cz9JLamJa8
https://www.youtube.com/watch?v=wQE7Fzhw8jQ&index=3&list=RD4cz9JLamJa8
https://www.youtube.com/watch?v=wQE7Fzhw8jQ&index=3&list=RD4cz9JLamJa8
https://www.youtube.com/watch?v=E8cLbocP--g&index=4&list=RD4cz9JLamJa8
https://www.youtube.com/watch?v=E8cLbocP--g&index=4&list=RD4cz9JLamJa8
https://www.youtube.com/watch?v=sl2sZv4MjkU&index=5&list=RD4cz9JLamJa8
https://www.youtube.com/watch?v=sl2sZv4MjkU&index=5&list=RD4cz9JLamJa8


Az első részben bemutatom a Kalocsai Érseki Könyv-

tár tudnivalóit. A könyvtár alapítója, Patachich Ádám 

érseknek 1780-ban készült el a barokk olvasóterme.  

Az Érseki  Palota  keleti  szárnyában található 

Patachich-terem Kalocsa város  és a Dél-alföldi régió 

egyik fontos idegenforgalmi látványossága. Tégy egy 

feledhetetlen sétát a barokk  olvasóteremben és te-

kintsd meg  a könyvtár ritkaságait! 

Érseki Könyvtár  

Tudod-e Kalocsáról? 

1. rész 

A könyvtárterem megtekintésével kapcsola-
tos tudnivalókat az alábbi lapon ismerheted meg: Látogatás 
a barokk olvasóteremben címen. 
A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár nyilvános könyvtár-
ként működő tudományos intézmény, amely a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegye központi  könyvtára. 
 A honlapon megismerheted a könyvtár történetét, az érté-
kes gyűjtemény kialakulását, összetételét.  
Információt  kaphatsz  működésről, szolgáltatásról, keres-
hetsz  a könyvtár  katalógusában  és a digitalizált ritkaságo-
kat is  fellapozhatod. 

Sikeres tájékozódást kívánok!  

Készítette:Kovács Mariann 7.a 

http://konyvtar.asztrik.hu/?q=konyvek/latogatas-a-barokk-olvasoteremben
http://konyvtar.asztrik.hu/?q=konyvek/latogatas-a-barokk-olvasoteremben
http://konyvtar.asztrik.hu/?q=oldal/koenyvtarunk-toertenete
http://konyvtar.asztrik.hu/?q=konyvek/az-allomany-nyelvi-es-targyi-megoszlasa
http://konyvtar.asztrik.hu/?q=hukonyvek/szervezeti-es-mukoedesi-szabalyzat
http://konyvtar.asztrik.hu/?q=oldal/koenyvtarhasznalati-szabalyzat
http://corvina.vhf.hu:8080/WebPac.kfkdb/CorvinaWeb
http://konyvtar.asztrik.hu/?q=konyvek/valogatas-regi-ritka-dokumentumainkbol
http://konyvtar.asztrik.hu/?q=konyvek/valogatas-regi-ritka-dokumentumainkbol


Te is voltál már úgy, hogy a 
telefon szilikon tokját 

unalmasnak láttad? Esetleg 
szeretted volna feldobni, 
csak nem tudtad hogyan? 

Hozzávalók: papír, ceruza, 
olló, színes ceruza, esetleg 
toll, hátlap (olyan hátlapot 

használj, ami átlátszó, de ha 
nincs ilyen, tollal rajzolj, szí-
nezz), egy neked tetsző kép/

rajz.  

A lapra tedd rá a hátlapod és rajzold körbe. Nem 
kell a pontosságra ügyelni, majd igazítasz rajta. 

Vágd ki a formát. A kapott lapot helyezd bele a tok-
ba. Ha nem pontos, vágd körbe, de férjen bele a to-

kodba. A kamera lyukát rajzold körbe a papíron, 
majd vágd ki. Ha nem tudod egyedül kivágni, kérd a 
szüleid segítségét. A kivágott lapra rajzolj valamit, 
amit szeretsz, vagy amit a képről nézel. Ha ez kész, 
rajzold át tollal a körvonalakat és színezd ki. A pa-
pírt helyezd úgy a tokba, hogy ha a telefonra rára-

kod, látszódjon a rajzod.  

Elkészítés 

 Ha nem menne: https://www.youtube.com/watch?v=jFSlmLWjCjA 

 Készítette: Tóth Diána 8/b 

KREATÍV 

Kedvenc magyar Youtubosaim 

Az első magyar tartalommal rendelkező csatorna a 

Youtubon a rossz pc játékok sorozat. A  csatorna  tulaj-

donosa Hrutka Pál művésznevén Freddy Dy 2007-ben 

töltötte fel első videóját a mesterlövész nevű pc játék-

ról,  hiszen ő játékbemutatókkal foglalkozott. (a játék a 

bemutató után igen felkapottá vált.)  

Kedvenc magyar videósom Just Vidman kishazánk 

egyik legnézettebb csatornájának birtokosa. Csator-

nája kezdetleges, ám vicces animációiról híresült el. 

A csatorna témája kötetlen, ám Vidman kilétét senki 

sem ismeri. A csatornára kb. 210000 feliratkozója van.  

Nagyon szívesen ajánlom nektek az ő videóit, hiszen 

amikor beleunok a tanulásba (ami elég hamar megtörté-

nik) olyankor megnézem Vidman egyik videóját.  

EZ + AZ 

Készítette: Szalai Andor 7.a 

https://www.youtube.com/watch?v=jFSlmLWjCjA


Olvasólámpa 

Szeretném nektek bemutatni a kedvenc 

írómat. 

Első könyvét 18 éves korában írta, Remek! 

címmel jelent meg a 

könyvesboltok polcain. 

Első komoly sikerét a 

Szent Johanna Gimi cí-

mű ifjúsági napló re-

génysorozat hozta meg 

számára. 2010-ben a 

Ciceró könyvstúdió hoz-

ta forgalomba. 

Első kötetét a Könyv-

fesztiválra adták ki. 

A Libri Aranykönyvek 

között 2011-ben két 

könyvvel, 2010-ben pe-

dig egy könyvvel került 

be a gyermekeknek író 

magyar szerzők első tíz 

helyezettje közé. 

Bookline 2012 márciusi 

sikerlistájának első 

helyezettje.  

Író ajánló: Leiner Laura  

Leiner Laura művei: 

Remek!  

Ez is Remek! 

Közhelyek 

Ruszel & Bee 

Nyomból is megárt a sok 

Szent Johanna Gimi 1- Kez-

det 

Szent Johanna Gimi 2- Együtt 

Szent Johanna Gimi 3- Egyedül 

Szent Johanna Gimi 4- Barátok 

Szent Johanna Gimi 5- Remény 

Szent Johanna Gimi 6- Ketten 

Szent Johanna Gimi 7- Útvesztő 

Szent Johanna Gimi 8/1- Örök-

ké 

Szent Johanna Gimi 8/2- Örök-

ké 

Szent Johanna Gimi- Kalauz 

Bábel 

Akkor szakítsunk 

Bexi sorozat 1- Késtél 

Bexi sorozat 2- Hullócsillag 

Még idén jelenik meg legújabb 

könyve Bexi sorozat 3- Illúzió 

könyve.  

Forrás: Wikipédia Mindenkinek ajánlom Leiner Laura könyveit ! 

,, Okos kis könyv ez, 

elindul a saját útjá-

ra. Én pedig most 

magára hagyom, 

elengedem, hi-

szen én azt hi-

szem, mindent 

megtettem, amit lehe-

tett, mindent úgy írtam, ahogy sze-

rettem volna, most pedig elégedett vagyok 

az eredménnyel, mert tudom én a kezde-

tek kezdetén valami ilyesmit akartam a vé-

gére. Nem egy finálét, elcsépelt ömlengést 

vagy túlcsavart szálakat. Úgy érzem, ez a 

sorozat az egyszerűségével nyerte el mind-

azt, amit elnyert, én pedig végig tartottam 

magam ahhoz az érvemhez, miszerint ez 

csak egy sztori egy hétköznapi lányról, A 

FIÚRÓL ( csupa nagybetűvel ), a tanulásról, 

a barátairól, a családjáról, az életéről, meg 

úgy általában a Szent Johan-

na gimiről.” Készítette: Takács Nóra 8.b  



Grafika: Szerintem nagyon szép a grafikája (kinézete). 
Ha meg akarod nézni, hogy néz ki, akkor itt van róla 
egy videó:  https://www.youtube.com/watch?
v=0TYryKaig6w 
Játékmenet: Nézzük meg, milyen játékmódokat tartal-

maz a játék! 

- Career(Karrier): Elkezdhetsz egy csapattal Caterham 

Marussia Toro Rossso stb… 

- Quick Race: Szabad Verseny (bármelyik csapattal, 

bármelyik versenyzővel, bármelyik pályán) 

- Multiplayer: Többjátékos mód! Más emberekkel 

játszhatsz. (vigyázat: Nagyon szeretnek lökdösődni) 

-My F1 : itt találhatsz meg minden infót a játékosod-
ról. Itt állíthatod be a sisak kinézetet. Ha nem tetsze-
nének az alap sisakok, itt találhatsz brutális sisak cso-
magot : http://www.racedepartment.com/
downloads/supla-s-helmet-pack-1.4147/  bal oldalon 
a ’’Download’’ –ra kattints  
http://www.racedepartment.com/downloads/suplas-
helmet-pack-2.4570/  Második csomag :D 

-Options (Beállítások) : Grafika,Ellenfelek Erőssége 

stb…. 

-Quit : Kilépés a Játékból. 

AI (Robotok tehát ellenfelek) : 

Legend AI-t is találhatsz a játékban, amivel erősebbek 

lesznek az ellenfeleid. Így nagyobb kihívás, mire le-

győzöd őket. Ha sokat gyakorolsz, akkor legyőzheted 

őket simán. (Easy (könnyű) 

Sziasztok! Remélem tetszett a cikk :D!!! 

F1 2014 

Szerintem nagyszerű F1-es játék! Most le-
írom a játékról a  véleményem  

Készítette: Ruzsinkó Ádám 5.b 

A Grand Theft Auto V (rövidítve GTA 
V vagy GTA 5 ) egy akció-kaland videojáték, 

mely 2013. szeptember 17-én jelent meg-
meg PlayStation 3 ésXbox 360 konzolokra. 
Továbbfejlesztett változata az Xbox One-

One, PlayStation 4 platformokra 2014. nov-
ember 18-án érkezett meg, míg a PC-s verzió 
többszöri halasztás után 2015. április 14-én 

jelent meg. A továbbfejlesztett változat rész-
letgazdagabb grafikával, FPS-móddal és más 

újításokkal rendelkezik. A játék színhelye a 
fiktív San Andreas állambeli Los San-

tos városa és az azt körülvevő vidék, melyek 
a modernkori Los Angelesen és más dél-

kaliforniai területeken alapulnak. Los Santos 
korábbi verziója a sorozat egy korábbi részé-
ben, a Grand Theft Auto: San Andreasban is 
szerepelt két másik város mellett. A területe 
nagyobb lett, mit a Red Dead Redemption, 

a Grand Theft Auto IV és a Grand Theft Auto: 
San Andreas játéktere együttvéve. A fejlesz-

tők szerint a Grand Theft Auto V az eddigi 
legnagyobb nyílt világú játékuk. A játék köz-
pontjában a pénz fog állni, erre utal a logó-

ban látható római ötös számjegy is, mely 
bankjegy stílusú megjelenést kapott. A 2011. 
október 25-i bejelentést követően a játék el-
ső, bemutatkozó előzetesét 2011. november 

2-án mutatták be.  
Az egyetlen hibája a játéknak, hogy a más 

játékokhoz képest nem lehet teljes feltelepí-
tést kezdeményezni, mert a konzol nem tud 
minden tartalmat elmenteni, ellentétben a 

PC-vel. 

Nagyon jó játék! Online, és  egy játékos mód is van 
benne, a top 5-ös listában 3.helyezett!  

GTA 5  

Játék ajánló 

Nagyon szép a kinézete, a játék nagyon jól köthető 
a valósághoz!!  

Készítette: Véber Balázs 5.b  

https://www.youtube.com/watch?v=0TYryKaig6w
https://www.youtube.com/watch?v=0TYryKaig6w
http://www.racedepartment.com/downloads/supla-s-helmet-pack-1.4147/
http://www.racedepartment.com/downloads/supla-s-helmet-pack-1.4147/
http://www.racedepartment.com/downloads/suplas-helmet-pack-2.4570/
http://www.racedepartment.com/downloads/suplas-helmet-pack-2.4570/


A tanárnő felügyelete mellett mi végez-

zük a kísérleteket, borszeszégőt gyújtunk, 

oldatokat készítünk, megvizsgáltuk a vi-

zet, mint a leggyakoribb oldószert. Kimu-

tattuk a sejt különböző anyagait, pl. zsírt, 

keményítőt, vizet és kivontuk a levélből a 

színanyagokat… 

Nagy érdeklődéssel várjuk a következő 

alkalmat. 

Ide csak kémiát szeretők járnak! 

Akik szívesen vizsgálnak hétköznapi, 

minden háztartásban megtalálható 

anyagokat, élelmiszereket. 

Tehetséggondozó foglalkozások 

Filus Sarolta, Halák Tünde, Kovács Katalin, 

Szabó Tirza 

Hétköznapi kémia 

A hónap diákreceptje 

 3 evőkanál liszt 

 1 db tojás 

 3 evőkanál cukor 

 4 db oreo keksz 

 3 evőkanál tej 

 2 evőkanál olaj 

Hozzávalók 

 
Tedd bele a bögrébe a 3 kanál 
lisztet, a 3 evőkanál cukrot és 
a 1 db tojást, keverd össze jól 

és tedd bele a 2 evőkanál 
olajat és a 3 evőkanál tejet.  

Újra keverd össze az alap-
anyagokat(nyomd szét a liszt-

csomókat is). Tördeld bele kis 
darabokra a 4 oreo-t kekszet. 
Keverd össze újra, tedd be 3 

percre a mikrohullámsütőbe.  

Elkészítése 

És kész is! Nagyon finom! Próbáljátok ki ti is! Sok sikert! 

Készítette: Kovács Mariann 7.a 



Hasznos dolgok 

 

Valószínűleg minden tinédzser korú 

lánynak már okozott problémát a zsíros 

haj, ennek elkerülésének érdekében pár 

jó tippel szolgálnék!  

Hajápolási tippek 

1. Először is: nem szabad minden nap hajat 

mosni, mert ha a hajunkat minden nap sampon 

éri, a benne lévő anyagok miatt még jobban 

bezsírosodik a hajunk. 

2. Elég heti kétszeri alkalommal, de ez 

hajtól is függ: általánosságban elég két-

szer, maximum háromszor megmosni a 

hajunkat. 

3. A selymes és fényes haj eléréséhez 

próbáljunk ki egy kicsit jobb minőségű, 

vagy vitaminokat tartalmazó sampont. 

Valamint nagy segítségünkre szolgálhat a 

hajmosás utáni balzsamozás, amely szintén 

rengeteg vitaminnal szolgál a hajnak és így 

fényesebb, selymesebb hatást érhetünk el. 

4. A hajmosás közben figyelni kell arra, hogy rende-

sen mossuk ki mind a sampont, mint a balzsamot. Ha rajta ma-

rad a felesleges sampon vagy balzsam a hajunkon a szárítás 

után, akkor össze ragadhat a haj és akkor az nem szép hatást fog 

eredményezni. 

Remélem, hogy segítségetekre fognak szolgálni ezek a tip-

pek és követni fogjátok a rovatomat, amelyben hasonló 

szépségápolási tippekkel fogok szolgálni!  

Készítette: Kovács Katalin 8.b 

Ha a suliújsággal kapcsolatban van ötleted, 

kérdésed, írd meg: 

https://www.facebook.com/diana.toth.547 



Egy japán professzor ku-

tyája, Hachiko a gazdája ha-

lála után 11 évvel is minden 

napját a vasútállomáson töl-

tötte, hátha hazajön. (film is 

készült a törtnet alapján) 

A világon másodpercen-

ként eladnak egy Barbie ba-

bát. 

Egy átlagos ceruzával kb. 

45.000 szót lehet leírni, vagy 

egy 56 kilométer hosszú egyenes 

vonalat lehet húzni. 

A Föld népessége 1960 óta 

megduplázódott. 

Az emberek 75%-a megpró-

bál visszaaludni ébredés után, 

csak azért, hogy befejezze azt, 

amit éppen álmo- dott. 

Gondoltad volna 
A hónap verse 

Nyár, ősz, tél, tavasz, 

oly különböző, de ravasz! 

Valamikor téli bunda, 

máskor az ember a bikinit húzza! 

Nyáron nagy meleg és nyaralás, 

ősszel a levélhullás. 

Télen szálingózó hópehely, 

tavasszal meg virág kehely. 

Vers a tesómtól, Kovács Andreától! 

Évszakok 

Készítette: Kovács Mariann 

Rajzórán az a feladat, hogy a gyerekek virágokat rajzoljanak. 

Van aki gyönyörű orgonákat, tulipánokat rajzol. 

Egyedül Pistikének üres a rajzlapja, ezért oda 

is jön a tanító néni. 

- Pistikém mit rajzoltál? 

- Rózsákat. 

- De hát nincs is semmi a rajzlapodon! 

- Igen, mert ezek futórózsák. 

– Pistike! Először fordult elő, hogy hibátlan 

házi feladatot adtál be. Hogy lehet ez? 

– Az apukám elutazott a hétvégére és nem 

tudott segíteni.  

Biztosan sokan vártátok már a hónap di-
ákvicceit, hiszen egy kis móka nem árt a 

mindennapi élethez. 
Két viccel készültem ebben a hónapban, 
és mikor elolvastam őket, akkorákat ne-

vettem, hogy hál’ Istennek 
le nem esett az ösz-

szes cserép a tetőről.  

A hónap diákviccei 

Akkor kezdem is! 

Készítette: Szabó Áron Timóteus és Bagó 
Patrik  5.a  

 Készítette: Holler Zoltán 



Nyomtasd ki ezt az oldalt, fejtsd meg a rejtvényt és juttasd el Tóth Diána 

8.b-s tanulónak november 10-ig!!!  

A helyes megfejtők között egy tábla csokit sorsolunk ki! 

Keresztrejtvény 


