
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. évf. 1. szám (2019. február) 

  



2 
 

Tartalom 

 

Előszó ......................................................................................................................................... 3 

 

Rádió, Spotify vagy YouTube? .............................................................................................. 3 

Az én kis falum ....................................................................................................................... 3 

Utálom ezt ............................................................................................................................... 3 

Előbb az ész, csak aztán a szív ............................................................................................... 4 

Szerencsére nem aludtam el aznap reggel .............................................................................. 4 

Szlovénia ................................................................................................................................ 5 

 

(English) 

Radio, Spotify or YouTube? ...................................................................................................... 6 

My little village .......................................................................................................................... 6 

I hate this .................................................................................................................................... 6 

Mind comes first, heart comes second ....................................................................................... 7 

Luckily, I didn’t oversleep that morning .................................................................................... 7 

Unforgettable dream ................................................................................................................... 8 

 

(Deutsch) 

Slowenien ................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Kedves Olvasó! 

Iskolaújságunk összeállítása a 2018/2019-es 

tanévben is folytatódik. Vitathatatlan, hogy 

nem tudjuk minden eredeti elképzelésünket 

megvalósítani, ugyanakkor továbbra is 

bátorítjuk diákjainkat, hogy alkossanak 

véleményt, meséljenek élményeikről, vagy 

kutassanak és tanítsanak társaiknak valami 

újat. Ha ezt nem csupán anyanyelvükön, 

hanem idegen nyelven művelik, az már hab 

a tortán. 

Végh Balázs, főszerkesztő pedagógus 

Rádió, Spotify vagy YouTube? 

 

 
 

Manapság az egyik kedvenc kikapcsolódási 

módszerünk a zenehallgatás. A rádió nem 

annyira népszerű már; a Spotify és a 

YouTube a leghíresebb zenehallgató 

alkalmazások. A rádiót és a YouTube-ot más 

dolgokra is lehet használni. Talán a Spotify 

a legjobb alkalmazás a zenehallgatásra, mert 

könnyeb használni, mint a YouTube-ot és a 

rádiót, és több zeneszám is van benne. 

Ugyanakkor a YouTube még népszerűbb, 

mert más dolgokra is lehet használni, mint 

például híreket, filmeket, videókat lehet rajta 

nézni, és könnyebben fel tudod tölteni a saját 

videódat is. Napjainkban a rádiót vezetés 

közben szoktuk hallgatni. YouTube-on és 

Spotify-on több beleszólásunk van abba, 

hogy mit hallgassunk, talán ezért is kedvelik 

jobban a Spotify-t és a YouTube-ot a 

hagyományos rádiónál, és talán még azért, 

mert egyszerűbb használni őket. A rádió 

inkább az idősebb generáció igényeit elégíti 

ki. 

 

Csicsics Dániel, Hajdú Attila 9.C 

 

Az én kis falum 

Én Veszprémben élek, de a nagymamám egy 

faluban, én pedig gyakran meglátogatom. A 

város melletti faluban lakik, Gyulafirátóton. 

Szeretem itt tölteni a szabadidőmet, mert 

egészen más élmények érnek, mint a 

városban.  

 

 
 

A falu nagyon szép. A Bakony-hegység 

közelében fekszik, ezért sokat sétálhatunk az 

erdőben. A Séd patak mentén kialakult egy 

kisebb tó is, ahová kijárnak az emberek 

pihenni. A faluban sok különlegesség 

található. Két temploma is van, melyek a 

Kálvária-domb aljában helyezkednek el. Az 

itt élő öregek szerint rengeteg titkot rejt ez a 

hely. Van egy kastély, amely a falu közepén 

áll és ahol jelenleg óvoda üzemel. A 

település saját általános iskolával és egy 

múzeummal is rendelkezik. A helyi emberek 

kertet művelnek és állatokat tartanak. 

Szeretek itt lenni, mert szeretem a falut és az 

itt élő kedves embereket. 

 

Bartos Bonita Kíra 9.C 

 

Utálom ezt 

1. Egyfolytában a telefonodat nyomkodod… 

vacsora közben, a fesztiválon, a családi 

összejöveteleken, reggel, amikor még ki sem 

nyílt a szemed, vagy épp amikor beszélnek 

hozzád.  

2. Pár ember miatt kupi van a kollégiumi 

szobában és nem kapunk elég pontot, ezért 

délután össze kell gyűjtenünk és le kell 

vinnünk a szemetet. 
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3. Két-három gyerek miatt írunk dolgozatot, 

mert nem tudják befogni a szájukat és 

folyamatosan beszélnek vagy ordibálnak, 

esetleg még másokat is belerángatnak a 

hülyeségbe. 

4. Amikor valaki nagyképű és egyébként 

nem lenne rá oka, mert buta, vagy csúnya, 

tehetségtelen, vagy a három egyszerre. 

5. Ha a gyengébb diákokat bántják azok, 

akiket az imént említettem. 

 

Kazsoki Balázs 9.Ny/A 

 

Előbb az ész, csak aztán a szív 

 

Tegnap délután elmentem a parkba sétálni. 

Ott megláttam egy embert. Úgy tűnt, mintha 

várna valakire. Épp ültem le a padra, amikor 

megérkezett a szexi, szőke barátnője. Ezután 

a fiú meg akarta csókolni úgy, ahogy mindig 

teszik, amikor találkoznak, de az egy 

teljesen más nap volt. Leültek a zöld fűre. A 

lány beszélni kezdett és ránézett a fiúra, 

akinek könny szökött a szemébe. Úgy 

elkezdett sírni, ahogy még soha azelőtt. 

Sikerült hallanom egy keveset a 

beszélgetésükből. A lány azt mondta neki, 

hogy szereti, de az egyetemre kell most 

koncentrálnia. Kilenc hónapnyi kapcsolat 

után a lány azt mondta, hogy nem tudja ezt 

folytatni. Szakítani akart. A fiú meg se tudott 

szólalni. Teljesen lefagyott. A lány ezer pici 

darabra törte a fiú szívét. Pár perccel ezután 

a fiú elkezdett érezni valamit belül, kicsit 

ideges lett. Annak ellenére hogy millió érzés 

volt a szívében, csak annyit mondott, hogy 

megérti, de fáj, nagyon fáj. 

 

Czeglédy László 12.C 

 

 

Szerencsére nem aludtam el aznap reggel 

 

Amikor tegnap felkeltem, nem tudtam mit 

csináljak. Álmos voltam, ezért kimentem a 

nappaliba, hogy megigyam a reggeli 

kávémat és elkezdtem nézni a TV-ben a 

híreket. Szerencsére láttam valami 

érdekeset, ami egy igazán jó ötletet adott 

nekem. Egy fesztivál volt a városban, közel 

a folyóhoz. Ebből adódóan felöltöztem 

gyorsan és elmentem otthonról. Mielőtt 

megérkeztem volna a fesztivál helyszínére, 

láttam egy embert egy furcsa helyzetben. A 

folyó közepén volt, aki egy fába 

kapaszkodott. Levettem a pólómat és 

gondolkodás nélkül a vízbe ugrottam, hogy 

segítsek rajta. Ezután megkérdeztem tőle, 

hogy mi történt. Meglepődött, mivel azt 

mondta, hogy ő is ugyanarra a fesztiválra 

tartott, ahová én. Amikor a hídon volt, 

beleesett a folyóba és nem tudott túl jól 

úszni. Sosem volt még erre, ezért együtt 

sétáltunk a fesztiválra, miután a ruhánkat 

átvettük. 

 

Tóth Dániel 12.C 

 

 

Szolgai Bence Unforgettable dream c. angol 

nyelvű verse a 7. oldalon található. 

 

  



5 
 

Szlovénia 

 

 Milyen színű a szlovén zászló 

A szlovén zászló fehér-kék-piros. 

 Mi Szlovénia pénzneme? 

Az euró. 

 Mi Szlovénia fővárosa? 

Ljubljana. 

 Van az országnak tengerpartja? 

Van, de nem túl nagy. 

 Milyen fő látványosságok vannak? 

A Bledi-tó, Vintgar-szurdok és a Postojnai 

cseppkőbarlang 

 Milyen népcsoportok élnek itt? 

Szlovén, horvát, szerb, bosnyák, magyar, 

olasz. 

 Milyen a gasztronómia? 

A szlovén konyhát befolyásolják a 

szomszédos országok ízei. Ezt igazolja 

három jellegzetes ételük,  a klobása 

(kolbász), a zavitek (rétes), és a dunajski 

zrezek (bécsi szelet). Az olasz ízvilágot 

tükrözi a njoki (azaz gnocchi, ami egy 

krumplis gombóc). Magyarországról 

származik a galaz (gulyás) és a paprikas 

(csirkepaprikás). A vörös és fehérborok 

ízletesek, de kedvelt még a zganje és a sör is. 

 

MV & EL: Mi még nem jártunk 

Szlovéniában. Egyszer szeretnénk elutazni 

oda, mert meg akarjuk ismerni az országot, a 

kultúrát, az embereket és a főbb 

nevezetességeket. Sajnos egyetlen szót sem 

tudunk szlovénül, de néhányat szívesen 

megtanulnánk. 

Források: 

https://www.profamily.hu/szlovenia-

hasznos-tudnivalok.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien 

Horváth Anna 9.C, Horváth Szilvia 9.C, 

Mátyás Vivien 10.A, Egyed Liliána 10.A 

 

 

1. Ljubljana 

 
 

2. Bled 

 

 
 

3. Vintgar 

 

 

4. Postojna  

https://www.profamily.hu/szlovenia-hasznos-tudnivalok.html
https://www.profamily.hu/szlovenia-hasznos-tudnivalok.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien
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Radio, Spotify or YouTube? 

 

 
 

Our favorite method to relax is listen to 

music. Nowadays, radio is not so popular 

anymore. Spotify and YouTube are the most 

famous applications for listening to music. 

However, you can use radio and YouTube 

for other things too. Maybe Spotify is the 

most useful application for listening to 

music because it is easier to use than radio 

and it has more songs than YouTube. 

YouTube is still more popular. It can be used 

for many other things, like watching videos, 

films, news and you can upload your own 

videos here too. These days we often use 

radio for listening to music while driving. It 

rather satisfies the older generation. On 

YouTube and Spotify we have more say in 

what we want to hear. Maybe this is the 

reason why Spotify and YouTube are so 

widespread. But maybe because they are 

easier to use.  

 

Csicsics Dániel, Hajdú Attila 9.C 

 

My little village 

 

I live in Veszprém, but my grandma lives in 

a village so I often visit her. She lives near 

the city in a village called Gyulafirátót. I like 

to spend my free time there because you can 

get quite different experiences than in the 

city. The village is beautiful. It is near the 

Bakony so we can walk a lot in the forests. 

Near the Séd, a lake was formed where local 

people go to have a rest. There are a lot of 

sights in the village. The village has two 

churches, under the Kálvária. The old people 

living here say that there are a lot of secrets 

in this place. In the middle of the village 

there is a castle, and in the castle there is a 

kindergarten. The village has a school and a 

museum. Most of the locals do gardening 

and keep animals. I like to stay there because 

I love the village and the friendly people. 

 

Bartos Bonita Kíra 9.C 

 

I hate this 

1. If you are always on your phone at dinner, 

at the festival, at family gatherings, or in the 

morning when you are so tired that you 

haven’t even opened your eyes completely, 

or when somebody is talking to you. 

2. If there is a mess in the dormitory room 

because of two people and we don’t get 

enough points so we have to collect and take 

out the rubbish in the afternoon. 

 

3. If we do a test because of two or three 

students who can’t shut their mouths and 

they keep chatting or shouting. What’s more, 

they are likely to put others in their stupid 

things. 

4. If somebody shows off and they wouldn’t 

have any reasons for it because they’re 

dumb, or ugly, or clumsy, or the 

combination of these three options. 

5.  If the weak students are bullied by those 

guys who I mentioned in the previous 

example. 

Kazsoki Balázs 9.Ny/A 
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Mind comes first, heart comes second 

 

 
 

Yesterday evening I went for a walk by the 

river. I saw a man there. He seemed to be 

waiting for somebody. I was sitting down on 

a bench when his sexy, blonde girlfriend 

arrived. After that the man wanted to kiss her 

as they always do, but that day was 

completely different. They sat down in the 

green grass. The girl started to speak and 

looked into the man’s light blue eyes which 

became wet. He started to cry as he had 

never done before. I heard a little bit of the 

long conversation. The girl told him that she 

loved him but she had to concentrate on 

university. After 9 months of relationship 

she said she wasn’t able to continue that. She 

wanted to break up. The man couldn’t say 

anything. He froze completely. The girl had 

broken his heart into thousand little pieces. 

A minute later the man felt something inside, 

he became quite nervous. Despite the fact 

that he had millions of emotions in his heart, 

he only said that he could understand but it 

hurt him a lot. 

 

Czeglédy László 12.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luckily, I didn’t oversleep that morning 

 
 

When I woke up yesterday, I didn’t know 

what to do. I was sleepy so I went to the 

living room to drink my morning coffee and 

I started watching the news on TV. 

Fortunately, I saw something special, which 

gave me a really good idea. There was a folk 

festival in my town, near the river. 

Therefore, I got dressed fast and left home. 

Before I arrived at the venue of the festival, 

I saw a man in a strange situation. He was in 

the middle of the river who had just caught a 

log to hold onto. I took off my T-shirt and, 

without thinking, I jumped into the water to 

help him. After that I asked him about what 

had happened. He was surprised because he 

said that he had been going to the same 

festival like me. When he was on the bridge, 

he fell into the river and he couldn’t swim 

very well. He had never been to this area 

before so we walked to the festival together 

after changing our clothes. 

 

Tóth Dániel 12.C 
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Unforgettable dream 

 

 
 

Oh, hello, how are you? 

I didn't realize it was you. 

I was wondering who is there 

Saw a girl like you, but not from here 

She was like the Moon in the night 

Like a little peace in the fight 

Just like the fire in the cold 

That one who I could hold 

You say it was you at the sunset!? 

You didn't hear what I just said! o.O 

Ahh, never mind, I can’t delete this 

You heard it right, it is what it is.. 

I like you but I don't know 

If you feel the same, all I know 

Is that, I listen to my feelings: 

So I leave a message, look for things, 

Tryna get on well with you 

Tryna get close to you 

Wanna get to know you better 

And I write a long letter: 

Which says what I feel 

(And what you made with my heart, is 

called steal...) 

Do I send it to you? No. 

I'm afraid and shy you know.. 

I prefer doing these online 

Rather than getting roasted by others in real 

life... 

We can chat about it though 

It's easier than TELLING you the truth 

I don't mean I ever lied to you, I'm 

impressed 

I'm just not that wordy when I'm 

embarassed... 

Overall it's the following: 

I saw you and I have a feeling 

I can't name it, it's just weird, 

You can understand I believe it. 

I'm too shy to tell it in your face 

But we don't have to run, it's not a race... 

But wait, something loud is ringing 

Maybe from the sky God is calling 

Let me check it in a second 

It's weird and cold, what happened? 

Oh my cooled phone is it 

My alarm gave me a heavy hit.. 

No way, it all was a dream! 

I cant believe, I'll scream! 

It felt amazing and it is gone 

I would repeat what I have done... 

I can only say never mind 

Whatever... See you in the next night. 

 

Szolgai Bence 9.A 
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Slowenien  

 

 Welche Farbe hat die slowenische 

Flagge? 

Die slowenische Flagge ist weiß-blau-rot. 

 Was ist die Währung von Slowenien? 

Die Währung Sloweniens ist der Euro. 

 Was ist die Hauptstadt von Slowenien? 

Die slowenische Hauptstadt ist Ljubljana. 

 Hat Slowenien ein Meeresufer? 

Ja, aber nicht zu groß. 

 Was sind die berühmtesten 

Sehenswürdigkeiten? 

Der Bleder See, die Vintgarklamm, die 

Höhlen von Postojna. 

 Welche Personengruppen leben hier? 

Slowenische, kroatische, serbische, 

bosnische, ungarische, italienische. 

 Wie ist die Gastronomie? 

Die slowenische Küche ist von den 

Nachbarländern beeinflusst. Es gibt 3 

typische Speisen: klobása, zavitek, und 

dunajski zrezek. Njoki ist italienisch, galaz 

und paprikas stammen aus Ungarn. Rot- und 

Weißweine sind lecker. Beliebt sind noch 

zganje und Bier. 

 

LE & VM: Wir waren noch nicht in 

Slowenien, aber einmal möchten wir dorthin 

fahren, weil wir das Land, die Kultur, die 

Menschen und die Sehenswürdigkeiten dort 

kennenlernen wollen. Leider können wir 

kein Wort auf Slowenisch. Natürlich würden 

wir gerne einige wichtige Wörter erlernen. 

Quellen: 

https://www.profamily.hu/szlovenia-

hasznos-tudnivalok.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien 

 

Horváth Anna 9.C, Horváth Szilvia 9.C, 

Mátyás Vivien 10.A, Egyed Liliána 10.A 

 

 

1. Ljubljana 

 
 

2. Bled 

 

 
 

3. Vintgar 

 

 

4. Postojna 

https://www.profamily.hu/szlovenia-hasznos-tudnivalok.html
https://www.profamily.hu/szlovenia-hasznos-tudnivalok.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien

