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3. oldal

Erdei vándortábor

7. oldal

A fagyi napja

Zeusz és bandája

A HÓNAP IDÉZETE

Olyan természetesnek tűnik, hogy meleg
van, nyár van, hát nyaljunk egy fagyit…

7. oldal

könyvajánló

Andók Veronika: Vakáció

Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

4. oldal

A Fagyi napja nem világnap, mivel csak Magyarországon
ünnepeljük május 8-án, a világünnep július 19-ére
datálódik.
Május az ötödik hónap az évben, a római ötös, a V pedig
a tölcsérre hasonlít. Ezek után talán már kitaláltátok,
hogy a nyolcadika a két gombóc fagyit jelzi a dátumban.

Az én fagyim
Gábor

Ki tudná a forró nyári napokat elképzelni enélkül az
igazán hűsítő nyalánkság nélkül?
Na, ugye, hogy senki… Ám mégis vannak felnőttek és
gyerekek, akiknek muszáj lemondaniuk róla. Miért is?
Olyan természetesnek tűnik, hogy meleg van, nyár van,
hát nyaljunk egy fagyit… De mi történik azokkal, akik
allergiával, cukorbetegséggel vagy egyéb betegséggel
küzdenek? Számukra elérhetetlennek tűnik ez a nyári
finomság. Hiszen egy allergiás reakció vagy egy
vércukorszint-kiugrás komoly egészségügyi kockázatot
jelenthet számukra. Pedig csak egy fagyi, csak egy
átlagos hideg édesség. Te belegondoltál már abba, hogy
milyen szerencsés vagy, ha nem kell ilyen kihívásokkal
szembe találnod magad a hétköznapokban? Nem? Akkor
most megnyugtatlak: IRTÓ JÓ NEKED!
De szerencsére napjainkban már egyre jobban odafigyelnek ezekre a problémákra, és az óriási választékban
ott lapul néhány gluténmentes, cukormentes, tejmentes
vagy egyéb mentes lehetőség, hogy mindenki számára
elérhető legyen ez az igazi, hűs, nyári csemege.

TOP 5
Boróka
1.
2.
3.
4.
5.

Kedvenc
fagyizó

Csuta Cukrászda – Csákvár
Bringatanya Fagyizó – Gyenesdiás
Szent Korona Cukrászda – Soltvadkert
Fodor Fagyizó – Nagykőrös és Cegléd
Bergmann Cukrászda – Balatonfüred

A fagylalt napja
Horváth Miklós
Velencei álom, Tutti-frutti, Hupikék törpikék és még több
ezer fagylalt létezik a világon. Több óráig lehetne válogatni
íz és forma szerint: lehet gombócos, csavart, lapátos vagy
akár kelyhes is.
A fagyit a kínaiak már több mint 5000 évvel ezelőtt ismerték, gyakran készítették hóból, tejből, jégből, cukorból,
különböző gyümölcsök, csokoládék hozzáadásával. Sőt,
manapság már zöldségekből is készíthetik őket, és akár
házi kedvenceink is fogyaszthatják, de előbb érdemes
utána olvasni, hogy mit szabad, és mit nem.
Ezt az édességet bármikor lehet fogyasztani, még akkor is,
ha ebéd után tele vagy, mert nem igazán laktató.
Napjainkban minden országnak megvan a saját fagylalt
kultúrája, gondolok például a japánokra, ahol a halastól a
wasabisig bármilyen ízű lehet. Magyarországon minden
évben megválasztják az ország fagyiját. 2020-ban ezt egy
balatonfüredi cukrászda nyerte, a Passió karamell nevű
fagyijával. De a körzetünkből is lett egy dobogós, mégpedig a gyenesdiási Bringatanya fagyizónak jutott a 3. hely
(Zöldcitrom egy csipetnyi mentával) megosztva a gödöllői
Sissi Kézműves Fagyizóval (Modena kincsei).
Az első fennmaradt fagylaltrecept az 17. századból
származik, Lady Ann Fanshawe receptkönyvéből. A fagyi
elfogyasztása után ha megfájdul a fejed, (vagy más szóval
lefagy az agyad), az azért van, mert a szájpadlásod
idegvégződései jelet küldenek az agynak a hirtelen
hidegtől.
A fagylalt nagyon sokszínű lehet. Szerintem az egyik
legjobb édesség. Alig várom, hogy nyár legyen és
lehessen menni fagyizni!
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Tábori előzetes
Zlata

-Mecsek-

Mint minden évben, idén is az iskola tanárai szerveznek egy tábort a
kirándulni vágyó tanulóknak. Ahhoz, hogy a jelentkezők jobban
felmérjék, mi is vár rájuk, feltettem pár kérdést az egyik szervező
tanárnak, Stubán Árpádnak.
-Mit kell tudnunk a táborról?
-Ez lesz a harmadik táborunk, ami a Mecsekben lesz június
21-től június 27-ig. Segítőim idén is Gosztola Barbara és
Rákosi Gabriella tanárnők lesznek.
Összesen 30 diák jelentkezett, leginkább felsősök, azon
belül a hetedik és nyolcadik osztályból a legtöbben.
-Milyen programok várhatóak?
-Az útvonal első állomása a Pécsi Állatkert megtekintése.
A második napon a mánfai Árpád-kori templom következik,
erdőpedagógiai program keretében ismerkedünk meg a
Melegmányiés
a
Nagy-Mély-völgy
csodálatos
karsztképződményeivel. Azon belül az egyik napon
körtúrára indulunk a Hidasi-völgyön keresztül. A Mecseki
Bányász emlékúton haladva jutunk el a Máré-várhoz. A
geológiai értékeiről nevezetes Vár-völgyben sétálva érünk
a magyaregregyi erdei fürdőhöz. Az ötödik napon
megtekintjük a püspöki nyaralót, és csodálatos arbo-

Ünnepi
könyvhét

rétumát.
Az
utolsó napon
pedig rövid túra során jutunk el Pécsváradi Várhoz, ahol
tárlatvezetés keretében ismerkedünk meg a vár
történetével.
-A tábor alatt hány kilométert tesznek meg a
táborozók?
-Minden útvonalnak más a hossza, idén például 80 km
körül teljesítünk.
-Nehéz megbirkózni egyszerre 30 gyerekkel?
-Nem, egyáltalán nem nehéz. A táborban még a legrosszabb gyerek is úgy viselkedik, mint egy angyal.
-Kiknek tudná ajánlani ezt a tábort?
-Természetesen azoknak, akik szeretnek kirándulni, egész
napot a természetben, a friss levegőn tölteni, és akinek a
mindennapi izomláz nem okoz különösebb problémát:)

Nyári színező

Bori
Az ünnepi könyvhét megtartását a Literatura irodalmi folyóirat főszerkesztője,
Supka Géza javasolta 1927.
június 5-én. A könyvhét alkalmával könyvfesztivált rendeznek. Az ünnepség székhelye Budapest, de egyre több
nagyvárosban is megtartják.
A rendezvényen találkozhatunk költőkkel, írókkal, sőt még
autogramot is kaphatunk tőlük, megszerezhetjük a
legújabb könyvüket is. Elsők lehetünk, akik elolvassák,
részt vehetünk a könyvbemutatókon, az irodalmi-,
kulturális- vagy gyermekprogramokon.
Az idei a 92. könyvhét. A vírusveszély miatt szeptember 2-5
között tartják meg.
Ne feledjük, az emberiség egyik legnagyobb értéke a
könyv!
2021.

június

Könyvajánló

Zeusz és bandája
avagy a görög mitológia
újratöltve
Gábor
Te szereted a görög mitológiát? Ismered az istenek nevét? Tudod a
történetüket? Nos?
Igen, valóban elég komolynak tűnik ez a téma, nagyon száraz anyag:
mennyi idegen név, tényleg bosszantó a könyv fölött görnyedni és
magolni őket. A sok isten, titán és halandó hős, hát még azt
megjegyezni, hogy ki kinek a kije. Borzasztó! De ne aggódj! Ennek
mostantól vége! Egy fantasztikus kötet segít Neked ebben.

A Zeusz és bandája című könyv a görög mitológia legizgalmasabb
pillanatait mutatja be. Igazán gyerekeknek való, vicces és poénos.
Bepillantást nyerhetsz az istenek hétköznapi életébe, a közöttük lévő
viszályokba, bonyodalmakba és történelmi eseményekbe. Mindezt
annyira jól tálalva, hogy néha somolyogsz majd, aztán előfordulhat, hogy
vijjogva visítasz a nevetéstől. Rengeteg információval gazdagodhatsz.
Megtudhatod, hogy miért nevezik Európának a kontinensünket, hogy az istenek valójában nem is
tökéletesek, és hogy az istenek hírnöke már egynapos korában kereste a bajt. Egy dologra viszont felhívom a
figyelmedet, a könyv súlyos, nyolc napon túl gyógyuló nevetőizom-görcsöket okoz!!! Ezt vedd figyelembe!
Többet sajnos nem árulhatok el, mert Zeusz biztosan nagyon pipa lenne, és nem akarok Hádésszal idő előtt
személyesen találkozni! Ha érted, mire gondolok…
„Érdekel a mitológia, a görög istenek világa, de azt gondoltad, mindez uncsi, sőt, ciki is akár? Akkor bizony tévedtél!
Frank Schwieger Zeusz és bandája című könyve felrázza a görög mítoszokat, és bemutatja az összes jó arcot az
Olümposzon úgy, ahogy még sosem olvastál...”
Zlata

Új osztálytárs

Tudtad?

Hanga

Egy napsütéses délután történt, hogy mi, a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Ált. Isk. nyolcadik osztályos
tanulói, elmentünk a tablónk hátterének fotózására. A
helyszín a Szent Mihály-domb teteje volt.
Egy drónnal készített panoráma képen álltunk be
nyolcas alakba. Már egy jó ideje voltunk mozdulatlanok,
mikor a szülők számára feltűnt, hogy egy ismeretlen
hölgy is beállt közénk. Kiderült, hogy félreinformálták, és
nem ide kellett volna jönnie (máshova készült szintén
fotózásra). Elnézést kérve hagyta el a helyszínt. Mindenki
megmosolyogta az esetet, s innentől már sokkal
lazábban és jobb kedvvel kezdtük újra az egészet.
Biztosan sokáig emlékezni fogunk erre a napra.
2021.

Május 29. hivatalosan „Tegyél egy párnát
a hűtődre nap!”.
Az Egyesült Államok zászlajának tervezője
17 évesen, egy iskolai feladat keretében
tervezte meg a zászlót, és 4-est kapott rá.
Nyelvünk lenyomata ugyanolyan egyedi,
mint az ujjlenyomatunk.

június

Elköszönnek a nyolcadikas szerkesztők

Hanga

Lola

A búcsúzás nehéz, különösen számomra. Belekezdeni egy új dologba,
és itthagyni azt, ami természetes volt
a mindennapjaimban, nehéznek tűnik.
Amikor betettem a lábamat elsősként
a suliba, nem gondoltam volna, hogy
ilyen gyorsan fog elillanni az idő. Az itt
szerzett ismereteket életem végéig
tudom majd hasznosítani.
Köszönöm az osztályomnak az együtt
töltött nyolc évet, a sok közös emléket,
tanáraimnak a türelemmel és információkkal teli órákat, és Kósa Tamás
tanár úrnak, illetve a szerkesztőségnek az élménydús hétfő délutáni
Padtárs szakköri órákat.

LOL

Zlata

Eltelt nyolc év. Sok emlék, boldog
pillanat és a gyermekkorom jelentős
része köt ehhez az iskolához. Mindezt
most hátra kell hagynom egy új
kezdet fényében.
Ötödik osztályos korom óta veszek
részt a Padtárs szakkörön, és képletesen része vagyok az iskolaújságnak.
Az íróként töltött négy évem alatt
rengeteget tanultam és fejlődtem.
Ráébredtem, hogy szeretek csoportmunkában dolgozni. Remélem, hogy
főszerkesztőként jó tanácsokkal láttam el a többieket. Bízom benne,
hogy ezek később, akár már jövőre,
amikor nem leszek itt, hasznukra
válnak
majd.
Köszönöm
a
támogatást
tanáraimnak
és
diáktársaimnak egyaránt. Búcsúzómat egy Honore de Balzac
idézettel zárom:
„Az újságírás a modern társadalmak vallása, és nagy jövője van.”

Hanga egy Padtárs
foglalkozáson,
drámajáték közben
2019-ben

Aranytoll díjas

A 2020-21-es tanévben Goór Hanga, 8. osztályos
tanuló nyerte az Aranytoll díjat, melyet a legügyesebb Padtárs újságírónk kap. Az idei évben
nem a tagok, hanem a tanárok választották meg
a hónapok legjobb cikkeit. Hanga ötödikes kora
óta jár újságíró szakkörre, és azóta elszántan
végzi munkáját. Ebben az évben a Padtárs
főszerkesztőjeként dolgozott.
A nyertest kérdeztem gondolatairól:
-Hetedik osztályos koromban éppen, hogy lemaradtam a dobogó legfelső fokáról, és végül
2021.

Lassan itt az év vége, és közeledik a
búcsúzás ideje. Amikor ötödikesként
először beültem az új iskolapadba,
nem gondoltam volna, hogy ilyen
gyorsan eljön ez a nap. A négy év
alatt, míg ide jártam, rengeteg jó
élményt
és
tudást
szereztem.
Hetedikesként pedig megismerkedtem
a Padtárs szakkörrel, és a két év alatt,
amíg részt vettem a foglalkozásokon,
egyszer sem sajnáltam, hogy a
Padtárs-család tagja lettem. Azóta már
nem is tudtam elképzelni az életemet
a hétfőnként megtartott órák nélkül.
Örülök, hogy a középiskolában új kihívások várnak rám, de biztos vagyok
benne, hogy mindig, amikor eszembe
jut a régi iskolám, önkéntelenül mosolyogni fogok. Szeretném megköszönni
a tanáraimnak, diáktársaimnak és a
Padtárs szerkesztőségének a sok
támogatást és segítséget. Rengeteg
emlék fűz ide, de tovább kell menni. A
búcsúzás ideje mindig nehéz, de biztos
vagyok abban, hogy még találkozunk…

nem én lettem az Aranytoll díjas, de nem
csüggedtem el, mert bizonyítani akartam, és
idén még jobban figyeltem, hogy a tőlem
telhető legjobb írásokat adjam ki a kezemből.
Azért is, mivel ez volt az utolsó évem a szerkesztőség tagjaként. Amikor kiderült az eredmény, nagyon boldog voltam, és büszkeséggel
töltött el. Utolsó évemre így az „iskola
történelemkönyvébe” is bekerültem, nyomot
hagyva magam után.
június

T-rex, a hörcsög

Szemétszedés

Panna

Biztosan sokan tudjátok, hogy Enikő néni május elején az
5. osztályosoknak szemétszedés akciót szervezett, az önkormányzat segítségével.
-Honnan jött az ötlet?
-Közel lakom az erdőhöz, és gyakran szoktam kirándulni.
Addig, amíg elkezd zöldülni az erdő, jól látszik a sok
szemét, amit az emberek odahordanak: például műanyag
zacskók és háztartási szemét. Ezért gondoltam, megkérem
az 5. osztály tanulóit, hogy segítsenek nekem.
-Miért fontos, hogy felszedjük magunk után a
szemetet?
-Manapság nagyon sokat lehet arról hallani, hogy vigyázzunk a Földre, a bolygónkra, a közvetlen környezetünkre,
ezért tartom nagyon fontosnak.
-Milyen helyszíneken történt a szemétgyűjtés?
-Vonyarcvashegyen a lámpáktól indultunk, de sajnos nem
tudtunk eljutni a Cseri-kapuig, mert annyi szemét volt, hogy
nem győztük mindet összeszedni. A Rákóczi utcán
indultunk el, és a másik irányba mentünk visszafelé. Ebbe
a körbe valamennyire az erdő is belefért. Aki ott volt, az
tapasztalta, hogy amikor beértünk a fák közé, rögtön hat
zsák szemetet találtunk.
-Elégedett az eredménnyel?
-Azt gondolom, hogy aki el tudott jönni, és szívügyének
érezte, hogy részt vegyen a szemétgyűjtésen, az biztos,
hogy ezek után nem fog szemetelni, és ha már ő nem
szemetel, akkor ezt a szemléletet tovább fogja adni, és
egyre többen lesznek, akik nem szennyezik a környezetünket.

Emma
Aranyos, picike, puha és szőrös. Egyszóval hörcsög. Az
első, amit mondani szeretnék az, hogy nem létezik
szerintem olyan ember, aki nem kedveli ezeket az aranyos
lényeket. Mert hát pici, cuki és imádni való.
A történetem akkor kezdődött, mikor a kishúgom meglátott
a youtube-on egy képet egy „ennivaló” kis szőrmókról.
Onnantól kezdve minden egyes nap egy ilyen videót kellett
nézni, és minden nap ötször elmondta, hogy kell neki egy
hörcsög. Aztán eljött a várva várt pillanat, a kishúgom
születésnapja. Végre volt esély arra, hogy kaphasson egy
hörcsögöt. De a bolt nem nyitott ki, csak délután, ezért
hugim nagyon szomorú volt. De aztán elállt az eső, a bolt
kinyitott, és mindenki happy volt (kivéve a macskánk,
Szaffi), hiszen a kis családtag megérkezett! És találjátok ki,
mi lett a neve? T-rex, a hörcsög .

Irány a tábor

Dorci

Egy tábor mindig változatos programokat, izgalmas élményeket és új
barátokat ígér. Ahhoz azonban, hogy mindebben részed lehessen, el kell
menned otthonról. Úgy érzed, nehéz az elszakadás?
Szerintem mindenki aludt
már ott barátnőnél, barátnál,
nagyszülőnél stb., a lényeg, hogy nem otthon. Persze, de az
csak egyetlen nap! De egy tábor jóval több mint egy nap,
hogy fogom én ezt túlélni? Természetes, ha hiányoznak a
szüleid, testvéreid. Ilyenkor minden veszekedés feledésbe
merül: ahogy elindul a táborba vivő busz, a járdáról
integető család szinte tökéletesnek tűnik. Útban a tábor
felé teljesen természetes, ha azt kérdezed magadtól: -Mi a
csodát keresek én itt? De hamarosan megismerkedsz a
társaiddal, akikben ugyanez a kérdés merült fel.
Bemutatkoznak a táborvezetők, kezdődnek a közös
2021.

programok, este együtt énekeltek a tűz körül… Hidd el, a
hangulat nagyon gyorsan családiassá válik! De mit is
csinálunk a táborban? Ahány tábor, annyiféle program.
Például, ha a hegyekben táboroztok, mérget vehetsz rá,
hogy a túra nem marad ki. De ha olyan táborba mész, ami
bejárós, nyilván nem lesznek éjszakai játékok, vagy
kirándulás. Minden tábor előre pontosan megtervezett
programok szerint zajlik. Ezek csoportosulhatnak egy-egy
meghatározott téma köré, amelyet mindenféle kulturális és
sporttevékenységek, játékok egészítenek ki.
Mindenesetre egy dolog biztos: a vezetők alaposan
átgondoltak mindent, unatkozni nem fogsz!
június

Madarak és fák napja
Ez a neves nap nem más, mint a Föld napjának testvérünnepe, és egyben Magyarország legrégebbi zöld
napja. Minden évben május 10-én tartjuk, már több mint
100 éve.
A kezdeti időszakban kirándulásokat szerveztek, fákat ültettek és madárodúkat helyeztek ki a természetbe. Ezek a
szokások napjainkban is megmaradtak. De a rohamos
fejlődés és annak következményei miatt szükséges egyre
több dologra felhívni a figyelmet. A nagyvárosok terjeszkedésével, és az ehhez kapcsolódó úthálózat növekedésével a vadon élő növények és állatok természetes élőhelye
teljesen összezsugorodott, és emiatt pusztulásuk hihetetlenül gyors ütemben történt. Az évek alatt fajok százai
pusztultak ki a szemünk előtt. Hihetetlen, de igaz! A jóléti
társadalomban a pazarló életmód szintén következményekkel járt. Persze ne gondoljuk, hogy ennek a folyamatnak végre vége szakadt! Dehogy! De szerencsére kezd
ébredezni az ember, egyre többen gondolkodnak másképp,
egyre többen tesznek is érte. Hiszen néhány apró,
egyszerű változtatással, odafigyeléssel már remek eredményeket érhetünk el. Melyek ezek?
- Autó helyett sétálj, biciklizz vagy használd a
tömegközlekedést!
- Ne törd le a növények ágait, ne szemetelj!
- Ültess fát, bokrot, virágokat és gondozd őket!
- A konyhai hulladék megfelelő részét komposztáld!
- A téli időszakban, megfelelő táplálékkal etesd a
madarakat!
- Ne halmozz fel felesleges dolgokat, megunt
tárgyaidat ajándékozd el, ne dobd ki!
Ez minden? Nem! Gondolkozz! Mivel folytathatnád a sort?
Annyira egyszerű, csak próbálj meg máshogy gondolkodni!
A TOTO megoldása:
X, 2, 1, X, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, X, 1

Mit tudsz a fákról
és a madarakról?

TOTÓ

Boróka

1. Melyik fenyő
lombhullató?
1. erdei
2. fekete
X. vörös

8. Melyik nem
gyógynövény?
1. farkaskutyatej
2. gyepűrózsa
X. nagylevelű hárs

2. Mi a gyurgyalag népies
neve?
1. mátyásmadár
2. putypurutty
X. vakvarjú

9. Melyik madár él a
vízparton?
1. dolmányos varjú
2. tőkésréce
X. szarka

3. Melyik madár állandó
madarunk?
1. dolmányos varjú
2. fehér gólya
X. bölömbika

10. Mit mutat az évgyűrű?
1. Hány méter magas a fa?
2. Hány éves a fa?
X. Mennyi ága van a fának?

4. Melyik nem cserje az
alábbiak közül?
1. fekete bodza
2. egybibés galagonya
X. akác
5. Melyik madár csempészi
tojását más madarak
fészkébe?
1. kakukk
2. veréb
X. csóka
6. Mi a kormorán másik
neve?
1. házi tyúk
2. kárókatona
X. heringsirály
7. Melyik növénynek
fogyasztjuk a termését?
1. közönséges dió
2. akác
X. nagylevelű hárs

11. Hány tojást rak a
bölömbika?
1. 4–6
2. 1–2
X. 8–10
12. Mire jó a hársfatea?
1. Lyme-kór
2. meghűlés
X. agyhártyagyulladás
13. Melyik tölgy makkkupacsa borzas?
1. kocsányos
2. kocsánytalan
X. cser
13+1. Melyik madár lát
majdnem 360 fokos
szögben?
1. erdei szalonka
2. fehér gólya
X. sárgarigó

https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/05/10/evente-egy-nap-szenteltessek-a-madarak-es-fak-vedelmeben/
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