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Tisztelt Olvasóink! 

Az idei tanév végéhez érve, elérkezett az idő, hogy útnak indítsuk immár idei hatodik még 

zöldebb nyári hírlevelünket. Napokon belül zárulnak a szorgos tanuló napok. A diákság végre 

átadhatja magát a vakáció tartalmas és remélhetőleg minél több pozitív élménnyel teli 

hónapjainak. Központunk életében a Környezetvédelmi Világnapi program jelentette az 

„évzárót”. Kihirdetésre kerültek meghirdetett pályázatink, versenyeink eredményei. Hálásan 

köszönjük az aktív, lelkes, és kitartó részvételt, a megannyi pozitív és építő visszajelzést.  
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Június 5-én mindenki tegyen a környezetvédelemért! 

 

Környezetvédelmi világnap 
 

 
 

Elgondolkodtál már, meddig tartható fenn a környezet kizsákmányolása? Felül 

tudod vizsgálni a saját fogyasztásodat, ökológiai lábnyomodat? 

A környezetvédelem világnapján állj meg egy pillanatra, és változtass egy picit saját 

rossz szokásaidon! Inkább kezdd kicsiben, hogy biztos legyen eredménye! Ne félj 

nálad tapasztaltabbaktól tanácsot kérni! 

Tudatosabban vásárolnál? Szelektíven gyűjtenéd a szemetet de igazándiból? 

Komposztálnál? Újrahasznosítanál?  

A környezetvédelem világnapján pedig csodálkozzunk rá a még megmaradt természet 

szépségeire! 

 

 

 

 

http://www.humusz.hu/hirek/kornyezetvedelmi-

vilagnap/23542?gclid=Cj0KEQjwmv7JBRDXkMWW4_Tf8ZoBEiQA11B2fnPmRiCdaaDBQOBohV-

Vq_LBj5_sN2UVEQx_2TBHsTQaAu8k8P8HAQ 

 

http://www.humusz.hu/hirek/kornyezetvedelmi-vilagnap/23542?gclid=Cj0KEQjwmv7JBRDXkMWW4_Tf8ZoBEiQA11B2fnPmRiCdaaDBQOBohV-Vq_LBj5_sN2UVEQx_2TBHsTQaAu8k8P8HAQ
http://www.humusz.hu/hirek/kornyezetvedelmi-vilagnap/23542?gclid=Cj0KEQjwmv7JBRDXkMWW4_Tf8ZoBEiQA11B2fnPmRiCdaaDBQOBohV-Vq_LBj5_sN2UVEQx_2TBHsTQaAu8k8P8HAQ
http://www.humusz.hu/hirek/kornyezetvedelmi-vilagnap/23542?gclid=Cj0KEQjwmv7JBRDXkMWW4_Tf8ZoBEiQA11B2fnPmRiCdaaDBQOBohV-Vq_LBj5_sN2UVEQx_2TBHsTQaAu8k8P8HAQ
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Június 8.  Óceánok Világnapja 

 
 
 Először 1992-ben gondoltak arra, hogy ezen a napon a tengerek és óceánok fontosságára 

hívják fel a figyelmet, azóta pedig minden évben ünnepeljük ezt a jeles dátumot. 
 

Földünk több mint 70 %-át a tenger teszi ki, amely számtalan különleges fajnak ad otthont. 

Legmélyebb pontjain pedig, a mai napig élnek olyan élőlények, amelyeket még soha nem látott 

emberi szem. Azt gondolhatnánk, hogy a hatalmas víztömeget semmi nem fenyegeti, azonban a 

globális felmelegedés, a túlhalászat és a szennyezés az óceánokra is veszélyt jelent.  

 

Azzal, hogy az óceánok vize egyre melegszik veszélybe kerül az élőviláguk is. Számtalan faj nem 

képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, ezért számuk megfogyatkozik, és legrosszabb 

esetben előbb utóbb ki is halnak. Minden faj elvesztése befolyásolhatja a táplálékláncot és így a 

biológiai egyensúlyt, amelynek felborulása ökológiai katasztrófához vezethet. A tengeri 

növények szerepe egyéb szempontból is kiemelten fontos. Minden második levegővétel az óceánok 

növényvilágának köszönhető, mivel ők termelik oxigénkészletünk felét, továbbá elnyelik az 

ember által kibocsájtott CO2 egyharmad részét is. 
 
 
 

 

 

 

http://www.lelegzet.hu/archivum/2006/02/3412.hpp.html 

 

 

http://www.lelegzet.hu/archivum/2006/02/3412.hpp.html
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JÚNIUS 17. – AZ ELSIVATAGOSODÁS ÉS KISZÁRADÁS 

ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA 

 

 

Hivatalos ENSZ-becslések szerint a sivatagok 

terjeszkedése jelenleg több mint egymilliárd ember 

életét veszélyezteti, és ma már az egész földfelszín 

egyharmadát érinti. Dél-Európában jelenleg több mint 300 ezer 

négyzetkilométer területet fenyeget közvetlenül az 

elsivatagosodás. Pusztít a tûz is, évente 600–800 ezer hektár – 

Korzika szigetével megegyezô nagyságú – mediterrán erdô ég 

el. Az ENSZ-egyezmény szerint, amely az aszály és a 

sivatagosodás elleni küzdelemrôl szól, hazánk egész területét aszállyal sújtott térségnek tekintik. A 

hazai aszálykárok 2003-ban megközelítették a 100 milliárd forintot. A Duna–Tisza közi 

Homokhátságot az ENSZ Élelmezésügyi Világszervezete (FAO) a félsivatagos övezetbe sorolta. Az 

utóbbi évtizedek aszályos idôjárása okán a talajvíz szintje 3–5 métert is csökkent, a felszíni állóvizek 

pedig gyakorlatilag eltûntek. A XX. század elején a Duna–Tisza közén még mintegy 600 

természetes tó volt, mára csak a nevük emlékeztet a hajdani vadvízországra és 

élôvilágára. Kérdés, hogy mit lehetne tenni az elsivatagosodás folyamatának megfékezésére vagy 

lassítására? Elsôsorban új szemléletû vízgazdálkodásra van szükség. A szeszélyes eloszlású víz-

mennyiséget be kellene osztani, vagyis megfogni, amikor túl sok van belôle (áradások) és tartalékolni 

aszályos, száraz idôszakokra. Az 1994. évi ENSZ-közgyûlés határozata alapján június 17-e az 

elsivatagosodás elleni küzdelem világnapja. 

 

 
 

 
http://termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogja/az-elsivatagosodas-es-kiszaradas-elleni-
kuzdelem-vilagnapja 
http://www.aduvizig.hu/index.php/sajto/hirek/328-junius-17-az-elsivatagosodas-es-kiszaradas-elleni-kuzdelem-
vilagnapja 
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_elsivatagosodas_es_kiszaradas_elleni_kuzdelem_vilagnapja 
http://www.origo.hu/tudomany/fold/20040617elsivatagosodas.html 
http://www.diverziti.hu/1361/junius-17-az-elsivatagosodas-elleni-kuzdelem-vilagnapja/ 

http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=8020http://www.unesco.org/new/en/world-day-to-combat-
desertificationhttp://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/Global_Drylands_Full_Report.pdfhttp://w
ww.un.org/en/events/desertification_decade/whynow.shtml 

 

 

 

 

 

http://termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogja/az-elsivatagosodas-es-kiszaradas-elleni-kuzdelem-vilagnapja
http://termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogja/az-elsivatagosodas-es-kiszaradas-elleni-kuzdelem-vilagnapja
http://www.aduvizig.hu/index.php/sajto/hirek/328-junius-17-az-elsivatagosodas-es-kiszaradas-elleni-kuzdelem-vilagnapja
http://www.aduvizig.hu/index.php/sajto/hirek/328-junius-17-az-elsivatagosodas-es-kiszaradas-elleni-kuzdelem-vilagnapja
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_elsivatagosodas_es_kiszaradas_elleni_kuzdelem_vilagnapja
http://www.origo.hu/tudomany/fold/20040617elsivatagosodas.html
http://www.diverziti.hu/1361/junius-17-az-elsivatagosodas-elleni-kuzdelem-vilagnapja/
http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=8020
http://www.un.org/en/events/desertification_decade/whynow.shtml
http://www.un.org/en/events/desertification_decade/whynow.shtml


A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 
 

6 

 

 

A Nap napja- június 21 

 

A nyári napfordulóhoz legközelebb eső vasárnap a Nap napja, amelyet a Napenergia Társaság 

európai tagozatának kezdeményezésére először 1994-ben tartottak meg hazánkban. Nap nélkül 

nem lenne élet, hiszen a napfény mindennek az alapja, működtetője. Az élő szervezet 

harmonikus működésére, és bizony, az emberek testi-lelki egészségére is közvetlen hatással van. 

Mi mindent köszönhetünk a napnak? 

A nap az energia forrása, a szó szoros és átvitt értelmében is, az élő szervezetek egészséges 

működésének alapja, hozzá igazítja életritmusát az egész élővilág. A nap hatására, keltének-

nyugtának ritmusa szerint nyílnak, csukódnak egyes virágok, de magához a növények fejlődéséhez, 

anyagcseréjéhez (fotoszintéziséhez) is a legtöbb esetben napfényre van szükség. Emberek és állatok a 

szokásaikat, életmódjukat, életritmusukat a naphoz igazítják. Ez a ritmus egészségünk szempontjából 

is fontos, sőt, a nap még hangulatunk, kedélyállapotunk meghatározója is! A napfényben 

szegényebb és hidegebb hónapokban, amikor eleve keveset tartózkodunk a szabadban, és 

rövidebb ideig is süt a nap, sokkal rosszabb az emberek általános hangulata. A téli hónapokban 

több a depressziós beteg, illetve aki eleve ilyen problémákkal küzd, azoknál ilyenkor többnyire 

fokozódik a baj. 

A nap vitaminja 

Szervezetünk egészséges működéséhez elengedhetetlenül szükséges a D-vitamin, aminek 

legnagyobb része napfény hatására a bőrünkben termelődik. A D-vitamin szabályozza a 

kalcium- és a foszfátanyagcserét, hiánya a kalciumegyensúly felborulása miatt csontvesztéshez 

vezet, ami fokozza a csonttörések kockázatát. Az egész szervezetünkben szabályozó hatása van és 

kimagasló a szerepe az erős immunrendszer és izomzat kialakulásában is. Aki rendszeresen – akár 

csak napi negyed órán át – lehetővé teszi, hogy a délelőtti vagy délutáni órákban arcát, karjait 

napfény érje, sokat tesz az egészségéért. A megfelelő D-vitamin szint a daganatos megbetegedések, 

a szív-érrendszeri problémák, az agyvérzés, de még a vírusos fertőzések, így az influenza esélyét is 
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csökkenti, és jótékonyan hat a magas vérnyomás és az érelmeszesedés megelőzésére, és segíti a 

gyulladások gyógyulását is. 

A D-vitamin az egész szervezet számára fontos, de ezen belül is kiemelten a mozgásszervek 

számára: megfelelő szinten tartása növeli a fizikai teherbírást, segíti a mozgást, jótékony a 

mozgásszervi betegségek, derék-, gerinc-, lábfájdalom esetén. Kevesen gondolnák, hogy az 

elégtelen D-vitamin szint egyik oka lehet a meddőségnek, és súlyosbítja az asztmát is, mivel a légúti 

nyálkahártyák érzékenységét növeli. Az agyra is hat: akiknek a normálisnál alacsonyabb a D-vitamin 

szintjük, azoknak nagyobb az esélyük a depresszióra, és a koncentrálóképességük akár 60 

százalékkal is csökkenhet. 

Napi ritmus, életritmus: az egészségünk kulcsa is lehet 
 

A szervezet működése 24 órás ciklusokra osztható. Az úgynevezett cirkadián ritmus beosztását 

a saját belső óránk alakítja, de befolyásolja a nap, pontosabban a napfény is. Egészségesebben 

élünk, ha figyelembe vesszük a természet változásait, és alkalmazkodunk hozzá. Maga a 

megszokások ritmusa is sokat jelent. A „rutin” feladatok, a begyakorolt napirend lehetővé teszi, hogy 

kevesebb odafigyeléssel, koncentrációval, vagyis kisebb szellemi energia ráfordítással és fáradtsággal 

végezzük a dolgunkat. De konkrét befolyása van az egészségre is! Az anyagcserében előnytelen 

változásokat hozhat, ha gyökeresen változik a napi beosztásunk. Mi több, kutatások igazolják azt is, 

hogyha felborul az életritmusunk, az árthat szívünknek, például a vérünkben a triglicerid szintje 

megemelkedik, fokozódik a szívinfarktus és az agyi katasztrófa, illetve a 2-es típusú cukorbetegség 

kialakulásának esélye. Ezek után nem is meglepő, hogy felmérések eredményei szerint a több 

műszakban váltakozva dolgozó emberek több egészségügyi problémával küzdenek, sőt, rövidebb 

életűek, mint a csak nappali műszakos társaik. Hosszú távon ugyanis a rendszertelen, illetve 

természetellenes életmód a hormonháztartás változásához vezet. Csökken a szerotonin hormon 

termelése, ami gyengíti az immunrendszert, és növeli a betegségek esélyét. Dán kutatók pl. azt 

tapasztalták, hogy azoknál a nőknél, akik éjszakai műszakban dolgoznak, csaknem 50%-al nőtt az 

emlőrák kialakulásának esélye a felborult életritmus miatt megváltozott hormonális működés miatt. 

A rendszeresség mellett tehát lényeges a napfényes órákhoz is alkalmazkodni. 

 

http://www.csaladivilag.hu/nap-napja/ 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_nap_napja 

http://www.csaladivilag.hu/nap-napja/
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_nap_napja
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Az év legrövidebb éjszakáján a nyári napfordulót ünnepeljük. Régen a tűzgyújtással a Napot 

segítették a sötétséggel vívott küzdelmében. A mágikus éjjel a varázslatoknak is kedvez: főként 

a szerelemben és a bőségben. 

Június 23-a éjjele: 

Szent Iván éjszakája 

 

 

A nyári napforduló szinte az összes kultúrában a Nap, és ennél fogva a fény diadalának ünnepe 

volt, amely a pogány ember hiedelmei szerint a világosság és a sötétség állandó harcán alapult. A 

természettel összhangban élő, kereszténység előtti ember a nyárközépi tűzgyújtással elsősorban a 

Napot akarta megsegíteni a sötétséggel vívott küzdelmében, a tűz fényének erejével pedig az ártó 

szellemeket igyekeztek minél messzebb űzni. 

 

Keresztelő Szent Jánost ünnepeljük 

 

Mivel a keresztényi logikába is beleillett a fény és a sötétség küzdelme, ezért a kereszténység végül 

ezt a napot Keresztelő Szent János napjává tette. Az Iván elnevezés a régi magyar Jovános, Ivános 

alakból ered, illetve a János névnek a szláv formájából.  

 

 

 

http://www.delmagyar.hu/kulfold_hirek/utazas_a_tejuton_es_sarkanyuzes_-

_szent_ivan_ejjele_europaban/2165071/ 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/keresztelo_szent_janos_szuletese__szent_ivan_ej 

 

http://www.delmagyar.hu/kulfold_hirek/utazas_a_tejuton_es_sarkanyuzes_-_szent_ivan_ejjele_europaban/2165071/
http://www.delmagyar.hu/kulfold_hirek/utazas_a_tejuton_es_sarkanyuzes_-_szent_ivan_ejjele_europaban/2165071/
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/keresztelo_szent_janos_szuletese__szent_ivan_ej
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Múzeumok Éjszakája – június 24 

  

 

2017-ben június 24-én 15. alkalommal nyílnak meg a múzeumok, a rendezvény `fővárosa` Debrecen, 

a kiemelt tematika az `értékőrzés` lesz. 

 a Múzeumok Éjszakájának fővédnöke  Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere,  

A tizenöt éve útjára indult Múzeumok Éjszakája „szóvivője”,  „arca”  Für Anikó, Jászai Mari-díjas 

színésznőt és érdemes művész 

https://muzej.hu/ 

 

https://muzej.hu/
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https://www.programturizmus.hu/ajanlat-muzeumok-ejszakaja-hodmezovasarhely.html 

 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-muzeumok-ejszakaja-hodmezovasarhely.html


A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 
 

11 

 

Barlangok Világnapja – június 25 

 

 

 
 

 

http://www.anp.hu/hu/barlangok-vilagnapja-junius-25-28 

https://www.bfnp.hu/hu/programok/barlangok-vilagnapja-kedvezmenyes-barlangi-alap-overallos-

kalandtura-a-szentgali-kolikban 

http://felsofokon.hu/kornyezetvedelem/junius-25-barlangok-napja/ 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/barlangok_napja 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35127536 

http://www.mimicsoda.hu/print.php?id=758 

 

 

 

http://www.anp.hu/hu/barlangok-vilagnapja-junius-25-28
https://www.bfnp.hu/hu/programok/barlangok-vilagnapja-kedvezmenyes-barlangi-alap-overallos-kalandtura-a-szentgali-kolikban
https://www.bfnp.hu/hu/programok/barlangok-vilagnapja-kedvezmenyes-barlangi-alap-overallos-kalandtura-a-szentgali-kolikban
http://felsofokon.hu/kornyezetvedelem/junius-25-barlangok-napja/
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/barlangok_napja
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35127536
http://www.mimicsoda.hu/print.php?id=758
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Nemzetközi Duna Nap 

 

A 2860 kilométer hosszú Duna vízgyűjtő területén 

lévő országok lakói évről-évre, június 29-én 

ünneplik a folyót. A 2004-ben létrejött 

kezdeményezés célja felhívni a figyelmet a folyó 

természeti értékeire és megóvásuk fontosságára. 

A WWF Magyarország minden évben gondoskodik a 

jeles napon egy olyan akcióról, ami közelebb hoz 

bennünket legnagyobb folyónkhoz, hogy együtt 

vigyázhassunk rá. 

A Duna hajózhatóságának tervezett javítása komoly veszélyt jelentett az elmúlt években a folyó 

élővilágára. Bár Magyarországon átmenetileg 

elhárult a veszély, most a horvátországi szakasz élővilágát 

érheti károsodás. 

A beavatkozásokkal érintett területek között van a folyó 

magyar-horvát országhatár és a Dráva torkolata közöti szakasza, 

amely a világszerte ismert Kopácsi-rét ártéri erdőségének 

vízellátását is biztosítja.  Európának ez az egyedülálló 

tája mindeddig mentes volt a vízerőművek káros hatásaitól. 

Most 53 helyszínen terveznek olyan folyószabályozó műveket, 

melyek megváltoztathatják az 50000 hektáros védett területet. A 

Dunának ezen a szakaszán, a folyómedret érintő beavatkozás a 

Duna medrének további süllyedését eredményezi, ami 

rontja a folyóparti területek vízellátását. 

 

A Duna Nap nemzetközi honlapján  

http://www.danubeday.org/megtalálhatók a hivatalos események Európa-szerte. 

 

 

https://www.budapestwatersummit.hu/inspiracio-es-fenntarthatosag/hirfolyam/nemzetkozi-duna-nap-

junius-29-610/ 

http://www.kdvvizig.hu/index.php/sajtoszoba/156-esemenyek/511-nemzetkozi-duna-nap-tiszakorodon 

http://www.danubeadventure.org/#/ 

 

http://www.danubeday.org/danube-day-events-countries
http://www.danubeday.org/
https://www.budapestwatersummit.hu/inspiracio-es-fenntarthatosag/hirfolyam/nemzetkozi-duna-nap-junius-29-610/
https://www.budapestwatersummit.hu/inspiracio-es-fenntarthatosag/hirfolyam/nemzetkozi-duna-nap-junius-29-610/
http://www.kdvvizig.hu/index.php/sajtoszoba/156-esemenyek/511-nemzetkozi-duna-nap-tiszakorodon
http://www.danubeadventure.org/#/
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Visszatekintő 

  

 

A Varga Tamás Általános Iskola szervezésében, és meghívására vettünk részt 

ezen a rendezvényen, köszönjük a lehetőséget és a meghívást! 

http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11017 

http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11036 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11017
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11036
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2017.06.07. Környezetvédelmi Világnap Vásárhelyen 
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Idén IX.-ik alkalommal került megrendezésre immár 

 hagyományos évzáró rendezvényünk, a belvárosi BFMK előtti téren.  
 

http://promenad.hu/cikk/foldunkert-minden-nap-tenni-kell-1784 
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11083 

http://promenad.hu/cikk/foldunkert-minden-nap-tenni-kell-1784
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11083
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Az EVP –KIK közös 

Land Art fotópályázatáról is szeretnénk megemlékezni. 

Köszönet, a megannyi beküldött kreatív alkotásért! 

I.Kategória (Alsósok) 

I. Helyezett: 

Kecskeméti Gréta és Somogyi Vivien 2a /Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola/ 

 

II.Helyezett: 

Láda Kincső és Beder Barnabás 2a /Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola/ 
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III.Helyezett: 

Szabó Szófia és Török Laura 2a /Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola/ 

 

 

 

a negyedik-ötödik-hatodik helyezettek: 

 

 

 

IV. „Macskák”(Bodzsár Minna, Ruza Áron Máté, Spisák Zalán) 2a Varga Tamás Általános 

Iskola 

V.  Csengeri Orsolya, Solti Gréta, Madarász Patrik 3b Liszt Ferenc Éneke-Zenei Általános 

Iskola 

VI. „Tengelicek” (Zsilák-Urbán Balázs) 2. Varga Tamás Általános Iskola 
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II.Kategória /Felsősök/ 

I.Helyezett: 

Sajti Imre   5b  /Szent István Általános Iskola/ 

 

II.Helyezett: 

„Nature Defenders” Bolacsek Nikolett és Mihály Fanni / Klauzál Gábor Általános Iskola-

Gregus Máté Tagintézménye-Székkutas/ 
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III.Helyezett: 

Marton Noémi és Lőkös Tímea 7a /Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium/ 

 

 

És a negyedik-ötödik-hatodik helyezettek képei: 

 

IV. Nature Defenders Klauzál G.Gregus Máté tagint. Székkutas 

V. Korcsik Borbála 7b Szent József Kertvárosi katolikus Általános iskola  

VI. Kántor Bianka 6b Szent istván Általános Iskola 
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III.Kategória /Felnőttek/ 

Első:  Nacsa Bálint Viktor- Zöld bársonykövek 

 

Második: Tapodi Ferenc: Természetes nagyító 
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Harmadik: Szalai Tünde: Őszi levelek 

 

A teljesség igénye nélkül még néhány gyönyörű alkotás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacsa Bálint Viktor: Megtört magány 

Nacsa Bálintné: Fahíd a Kurcán 

Szabó Ágnes: Őszi alkonypír 
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3 fordulós Online levelezőversenyünk győztesei: 

Alsósok: 

 

Első:    Láda Kincső és Beder Barnabás-2a 

Második:  Szabó Szófia és Török Laura -2a 

Harmadik: Kecskeméti Gréta és Somogyi Vivien -2a 

/A Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola tanulói/ 

Negyedik:  „Macskák”(Bodzsár Minna, Rúza Áron Máté és Spisák Ákos 

Zalán) 2a 

Ötödik:  „Tengelicek”(Tóth Nimród, Varga Bence és  

Zsilák-Urbán Balázs)2-3 oszt.   holtversenyben az 

 „Öko-Manók”(Szűcs Enikő, Demeter Ágnes és Vízhányó 

Karolina) 3c 

/Mindkét csapat a Varga Tamás Általános Iskolából/ 

Hatodik:  Fári Bence 4b     és 

   Torma Adrienn, Soós Kamilla, és Zombori Zita 

/A Szent István Általános Iskola tanulói/ 
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Felsősök: 

Első: „Nature defenders”( Bolacsek Nikolett és Mihály Fanni) 7. 

/Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézménye/ 

Második:- Jucha Soma,Korcsik Borbála, Szabó Kata, Vörös Adél 7b 

/Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola/ 

- Polyák Milán 7a  

- Tódor Kitti 7b 

Harmadik: 

- Vízhányó Fruzsina 5a 

- Balog Gergely 6b 

- Varga Petra 7b 

Negyedik: 

- Sajti Imre 5b 

Ötödik: 

- Mónus Miklós 6b 

- Tóth Bence 6b 

/Szent István Általános Iskola tanulói/ 

Hatodik: 

- Marton Noémi és Lőkös Tímea 7a 

/Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium/ 

- Trényi Gergő 5a 

- Fulai Bátor 7a 

Még egyszer gratulálunk a nyerteseknek!  
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Utószó 

 

Minden kedves olvasónknak, kicsiknek, nagyoknak, 

élményekkel teli, leégésmentes, aktív kikapcsolódással töltött, 

gazdag, és magas faktorszámú, naptejben tocsogós, 

kullancstalan, szúnyogmentes nyarat kívánunk! 

 

 
Láttam a napot, súgta a 

szélnek: 

Várnak a tavak, csónakok, 

stégek. 

És tényleg a táblán virul egy 

szó, 

Csupaszín betűkkel: 

VAKÁCIÓ! 

 

Két hónap napfény vár ránk 

a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló 

tájban, 

Hűsítő tavakra, strandokra 

járunk, 

Nincs is ilyenkor boldogabb 

nálunk. 

/Andók Veronika:Vakáció/ 

 
 


