
 

 

 
 



Az új Puskás Aréna 

 

Az 1953. augusztus 20-án átadott Népstadion alapjára épült, az Aranycsapat és az abban játszó 

Puskás Ferenc emlékére. A stadion amúgy is rossz állapotban volt, és ezért 2016-ban lerombolták, 

kivéve egy kis részt.  

A régi stadion toronyépülete, bejárata volt ez, amiben ma a Puskás Múzeum található. Akkoriban a 

megnyitó mérkőzést a Budapest Honvéd (Amiben Puskás Ferenc is játszott) a Spartak Moszkvával 

játszotta. Idén a mostani magyar válogatott Uruguay csapatával játszotta a nyitó mérkőzést 2019. 

november 15-én.  

Nagyon jó volt a hangulat. A motozás után ki lehetett próbálni a játékokat, ahol sálat lehetett 

nyerni. A pályára kihívták az egykori legendákat. Ez a mérkőzés Gera Zoltánnak a búcsú mérkőzése 

is volt.  

A stadion 68 000 fős, és a büfé pultok mindenhol összetéve 1 km hosszúak. Az arénában lesznek 

koncertek úgy, mint régen.  

A Népstadionban lévő együttesek, fellépők, koncertek közül pár: 

Queen, Omega, Louis Armstrong, stb…. 

A nyitó mérkőzésen én magam is a nézők között voltam, és az 

egyik legendával fényképeztem is. A játékokkal én is nyertem egy 

csoport mérkőzése is itt lesz.  sálat. Egyébként az EURO 2020 két 

 

             Én és tesóm a Puskás Aréna előtt 

 

          

A régi Népstadion                                                                Az új Puskás Aréna 

 

                                                                                                                                Készítette: Dömök Péter 5.c 
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Lazackrémes kosárka  

Hozzávalók (12 kosárkához) 

A tésztához:45 g krémsajt, 50 g vaj, 75 g liszt. 

A lazacos töltelékhez:100 g krémsajt, 100 g főtt vagy füstölt lazac 

apróra vágva, ek. tejföl,1 tk. Fokhagymás Fűszerkeverék, 1 kk. citromlé, 

1 ek. friss kapor apróra vágva. 

A kosárka elkészítéséhez a krémsajtot és a szobahőmérsékletű vajat keverd homogén masszává, add hozzá a 

lisztet, és alaposan dolgozd el. Formázz belőle 12 egyforma méretű golyót, majd készíts belőlük kis 

kosárkákat. 180 fokra előmelegített sütőben süsd őket aranybarnára, ez kb. 10-15 perc. Míg a kosárkák 

hűlnek, keverd ki a krémet, amihez egyszerűen keverd össze a hozzávalókat. A krémet oszd el a kosárkákban, 

és tedd hűtőbe. 

 Puzsoma Viktória 8.a  

Banános kenyér 
 

Hozzávalók 

 

1. 200 g liszt 

2. 2 db tojás 

3. 1 dl étolaj 

4. 150 g cukor 

5. 2 tk. vaníliás cukor 

6. 1 dl natúr joghurt 

7. 2 ek. holland kakaó 

8. 15 g sütőpor           

9. 2 db banán 

10. 100 g étcsokoládé  

 

A tojásokat habosra keverjük a cukorral és a vaníliás cukorral. A száraz hozzávalókat kimérjük egy tálba, 

összekeverjük és hozzáadjuk a tojásos részhez. A banánokat villával összetörjük és belekeverjük a tésztába. A 

csokoládét törjük apró kis kockákra, majd adjuk a tésztához. Sütőpapírral bélelt formába öntjük és 

előmelegített sütőben, 180 C fokon megsütjük. Kb. 50 perc, de mielőtt végleg kivennénk a sütőből, tűpróbával 

ellenőrizzük megsült-e. Hagyjuk kihűlni, szórjuk meg porcukorral a tetejét és szeletelve tálaljuk. 

Jó étvágyat kívánok hozzá! 
 
                                                                                                                           forrás: cookpad Készítette: Borók Anikó 5.b   

A SULIBAN FOCI is VAN! 
 

Igen, van foci is a sulinkban lányoknak és fiúknak is, de persze külön. Mind a kettőt Majláth Antal tanár úr tartja 

a nagy Kossuth tornatermében.  

A lányoknak csütörtökön 16,30-tól 18-óráig, az 5-6-osztályos fiúknak szerdánként 16-órától 17-óráig, a 

kisebbeknek pedig pénteken 16-órától 17-óráig van edzés.  

A lányok csapatában én is benne vagyok és 

tapasztalataim szerint nagyon jó edzést tart. Már többször 

voltunk foci tornán, ahol egyre jobb helyezést értünk el és 

sok tapasztalatot szereztünk.  

A lány csapat egyre jobban összekovácsolódott főleg 

akkor, amikor mi is felkerültünk a felsős focicsapatba.  

Mielőtt még elkezdtem focizni, azelőtt is szerettem 

a focit, viszont most már mindig várom a 

csütörtököt. Sokkal többet megtudtam a fociról és 

sokkal jobban megszerettem ezt a sportot mióta játszom.  

A sport, lelkesítő és mozgósító erejű, önbizalmat növelő értékű. A sportközösségbe való tartozás 

személyiségfejlődésünkre pozitív hatással van. A közös cél, a közös ügyért küzdés összekovácsolja 

az embereket, nem véletlen a sporttárs, sorstárs, fair play és bajtársiasság szavak érvényessége. A 

mozgás elősegíti a hangulatjavító szerotonin, valamint a fájdalomcsillapító és általános jó érzést 

okozó endorfinok felszabadulását az agyban, fokozza a vérkeringést, nő a tüdőkapacitás, a szívizom 

megerősödik, nő a szív teljesítőképessége. 

Mozogj minél többet, hogy elégesd a felesleges kalóriákat, hogy azok ne rakódjanak le a szervezeted 

zsírraktáraiban!  

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt! Jó sportolást kívánok mindenkinek!  

               

Készítette: Német Jázmin Andrea 5.b 
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Jon Reyes 
 

Extrém roller rider, akit szponzorál az Envy Scooters, 

a Broadway Pro Scooters és a Revolution Supply Co. 

is. Hatalmas követéseket- 250.000-330.000- szerzett 

rolleres videói miatt az Instagrammon és a YouTube-

on is. 

 

 

Született:1988. október  

11- én New York-ban és 

ott is nőtt fel. 

 

 

 

Leginkább a flat és a technikásabb peges 

trükköket kedveli, de szívesen jár 

skateparkokba is.  

Görkorcsolyával kezdte, de már több mint 

12 éve rollerezik, és még folytatja a 

sportot.  

Minden kedden, csütörtökön és 

szombaton új videót tesz fel a youtube 

csatornájára 

 

by:S.L.7.c 

 

Karácsonyi manós fadísz  
 

Hozzávalók: 

-tetszőleges színű textil, a manó sapkájához kell, ezért olyan színűt válassz, amilyen színű sapkát 

szeretnél, 

- fehérfonál, 

- a manó orrához lehet kisebb fa golyót vagy piros, vagy rózsaszín pompont használni, 

- szalag, 

- a manó sapkájának tetejére, aki szeretne, az tehet pompont vagy egy kisebb csengőt, 

- ragasztópisztoly, 

- a manó sapkáját még lehet díszíteni hópelyhekkel, vagy amivel szeretnétek, 

- olló. 

Elkészítés: 

A textilből egy kupolát kell vágni, ez lesz a manó sapkája. A sapkájának hosszát mindenki maga 

dönti el, lehet, kisebb a sapkája viszont lehet nagyobb. Majd az oldalánál össze kell ragasztani a 

ragasztó pisztollyal, utána pedig a tetejére lehet ragasztani a csengőt vagy a pompont. 

Utána jöhet a manó teste, amihez a fehér fonalra lesz szükség. A fehér fonalból pompont készítünk, 

és a közepére ragasztjuk a fa golyót vagy a pompont. A manó testére jöhet a sapkája, a sapkáját 

pontosan az orra fölé kell ragasztani, utána, aki akarja, kidekorálhatja hópelyhekkel. Majd jön a 

tetejére a szalag, ezt úgy kell fel ragasztani, hogy a szalaggal, majd akárhova fel tudjuk akasztani és 

készen is van a karácsonyi manó diszünk.  

  

                                                                                                                                       Készítette: Ramos Marietta 7.c 
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Nyilas 

Havi horoszkóp: 

Még az is lehet, hogy a felettesed olyan dologgal állhat elő, amellyel nem érthetsz egyet. 

Megeshet, úgy érezheted, rád kívánja kényszeríteni az akaratát, és ez frusztrálhat. 

Pénzügyeid alakulása miatt viszont minden okod meg lehet a jókedvre. Még az is lehet, 

hogy olyan összeg ütheti a markodat, amelyre nem számítottál, és amelyet ügyesen be 

tudsz fektetni. Egy titok a tudomásodra juthat, amelyet jó lenne, ha nem vernél nagydobra. 

Jellemzése: 

Hamar el tudja veszíteni az érdeklődését, és új kalandokba kezd. Lelkesedni tudása 

irigylésre méltó, az optimizmusáról már ne is beszéljünk! Remek komika, aki sokszor 

inkább viccesen éli meg az életet, mintsem, hogy túl komolyan vegye azt. Ezért aztán nehéz 

őt komolyan venni, mégis kiváló beszélgető partner, szellemi társ, aki nem ijed meg a 

váratlan helyzetektől, könnyen feltalálja magát. A többi tüzes jegyhez hasonlóan, szeret a 

középpontba kerülni, társasági lény, aki nem szeret egyedül lenni. 

Miért szeressük? 

-A bajban lehet rá számítani 

-Nagy az igazságérzete 

-Képes tanulni a hibáiból 

-Lelkesedése másokra is átragad 

-Humánus, szeret másokért cselekedni, közösségi ember 

-Optimista 

-Minden helyzetből kivágja magát 

-Jó a humorérzéke, szórakoztató 

-Széles látókörrel rendelkezik, filozofikus 

-Jóindulatú 

-Szeret utazni 

-Tiszteli mások szabadságát 

-Vigyáz a tulajdonára 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                            Készítette: Mózsik Dóra 7. c 

 

 

 

 

Brawl Stars 
Játékmódok 

Gem Grab 

A Gem Grab az első játékmód, amivel lehet játszani, 

miután megadtuk a játékosnevünket, és lejátszottunk 

egy győztes próbamérkőzést botokkal ez a 

próbamérkőzés szintén Gem Grab-es.A pálya közepén egy spawner van, amiből kb. 

10 másodpercenként spawnol egy gem. A játék lényege, hogy össze kell gyűjteni legalább 10 gemet 

és azt "megtartani" 15 másodpercig. Ha valaki meghal, akkor a visszaszámlálás megáll, kivéve, ha az 

illető két csapattársánál még így is marad összesen legalább 10 gem. A 

visszaszámlálás szintén megáll, ha a vesztésre álló csapat kiegyenlít, pl. ha 

az egyik csapatnak van 10 gemje, a másiknak meg 9, és a 9 gemmel 

rendelkező csapat felszed még egy gemet. A játék nem időre megy, 

döntetlen nem lehetséges itt a többi 3v3 játékmóddal ellentétben. 

Legidegesítőbb pályája a Minecart Madness. 

Showdown 

A Showdown lényege az, hogy meg kell ölni az embereket, és az utoljára maradt 

ember nyer. Ha valaki meghal, nem tud újraéledni, kivéve 2 starpower 8 bit- el 

szólóban és Duo Showdown-ban. Összesen 10 játékos van egy játékban. 

Előfordulhat az is, hogy már csak pl. 3-an vannak, és ketten megölik egymást és a 3. 

fél nyer, ilyenkor az lesz a második helyezett, aki később hal meg.  

 

Néha extrákat is hozzáadnak a játékmódhoz, ez lehet 

az AngryRobo (Mérges Robot), 

a MeteorShower (Meteorhullás),  

a HeelingMushroom (Heel-elő Gomba) vagy 

az EnergyDrink (Energia Ital). 

A DuoShowdown lényegében ugyanaz, mint a sima Showdown, itt azonban 10 egymás ellen harcoló 

játékos helyett 5 egymással harcoló kétfős csapat van. 

                                                            Készítette: Borók- Varró Kristóf, Nagy Imre Levente 6.c 
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INTERJÚ TANÁROKKAL 

Az Interjú tanárokkal rovatban, ebben a hónapban Pardi-Oláh Roberta 

tanárnővel készítettem interjút. 

-Hol tanult? 

- Az általános iskolát itt a Kossuthban végeztem, érettségit pedig a 

Móricz Zsigmond Gimnáziumban szereztem. 

 -Milyen diák volt? 

-Én egy nagyon kíváncsi gyerek voltam. Egy igazi nyüzsgő, őszinte és szorgalmas tanuló voltam. 

Rengeteg szakkörre jártam. Sportoltam is. Sok közösségi szerepet is magamra vállaltam. Mindig 

nagyon igyekeztem és törekedtem a legjobbra és ezt a tanáraim is látták.   Voltam osztálytitkár és 

Őszi Bált is szerveztem. Nagyon szívesen csináltam ezeket. Mindig azon voltam, hogy büszkék 

legyenek rám a szüleim. Nagyon jó kapcsolatom volt az édesanyámmal. Nem mondom, hogy 

zárkózott voltam, de egy nagyon jó barátnőm volt, de Ő éveken keresztül.  

-Miért választotta ezt a nagyszerű hivatást? 

-Intuícióból. Tehát ez egy megérzés volt egy gondolat, amit megvalósítottam. Egészen kicsi voltam 

mikor ez tudatosult bennem. Emlékszem olyan 8-9 körül lehettem mikor egy ilyen képzeletbeli 

osztályt tanítottam, Most már nem csak képzeletben tanítok. Szeretek tiniket tanítani, mert olyan jó 

érzés mikor visszatér a hangulat az én gyerekkoromból.  

-Miért pont angol? 

-Még alsós koromban jött az ötlet, hogy szeretnék angolul tanulni, mert mindig is érdekelt a kultúra, 

az irodalom, a történelem az életmód. Tehát minden. A szüleim segítettek ebben és magán tanárom 

pedig az igazgató úr felesége volt. Vele jutottam el egészen a középfokúig. Nem volt kérdés, hogy 

mit fogok tanítani. 

-Hogy érzi magát nálunk?  

-Nem volt könnyű beilleszkedni, hiszen egy összeszokott tanári karba kerültem. Voltak tanárok, akik 

segítettek és voltak diákok, akiktől kedvességet kaptam. 

-Mivel tölti a szabad idejét? 

-Sokat vagyok a családommal. Nagyon szeretek nagyokat sétálni a kutyáimmal. Állatvédő vagyok. 

Hobbi és életmód szinten is. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ember harmóniában éljen a 

természettel. Nagyon szeretek filmeket nézni. Különösen az amerikai művész filmeket. Nagy sorozat 

kedvelő vagyok. Az olyan sorozatokat szeretem, amelyek valódi emberekről szólnak valós 

„problémákkal” humorosabb vagy drámaibb formában. Humoros például az Agymenők vagy a 

Jóbarátok. Drámaibbhoz pedig a Szolgáló lány meséjét tudom mondani. Rengeteg zenét is hallgatok. 

Nagyon szeretem a zenét. 

-Milyen zenét szokott hallgatni? 

-Mivel zenei általánosba jártam ezért nagyon a szívemhez nőtt a komolyzene. A gyerekkoromat 

édesapám révén a rock zene kísérte végig. Bon Jovi és a Guns And Roses voltak a kedvenceim. 

Mivel a 90-es években voltam tinédzser ezért ez akkori fiú bandákért nagyon rajongtam. Ott van 

például a Backstreet Boys vagy a Beatles, akiket máig nagyon szívesen hallgatok. Sokszínű a zenei 

ízlésem.                                    

                                                Köszönöm az interjút Tanárnőnek!                        Szilágyi Dóra 7.c 
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Lükantróp 
A lükantróp vagy ismertebb nevén vérfarkas egy mitikus lény. Alapvetően két fajtája van. Az egyik 

minden teliholdkor emberi mivoltából kivetkőzve viselkedik. Saját barátját vagy szeretteit is képes 

megölni.  

Ilyenkor öntudatlan, önkontrollállatlan. Míg a másikfajta képviselői önszántukból is képesek alakot 

váltani, nem éreznek semmiféle késztetést teliholdkor a gyilkolásra. A farkasember legendája az 

emberiség egyik legősibb és legismertebb mítosza. 

A vérfarkassá válás jó néhány különböző módszerét írták le az idők folyamán. A legnépszerűbb hogy 

az embert megharapják, vagyis egy vérfarkas harapása által változik át. A mai ezoterikus művek úgy 

írják le a vérfarkasokat, hogy az ezüsttel és higannyal szemben érzékenyek, ám bármilyen más 

támadással szemben különösen ellenállók. A vámpírokkal ellentétben a vérfarkasok nem érzékenyek 

a vallási ereklyékre és szimbólumokra, mint például a szenteltvíz vagy a kereszt.  

Néhány ország mondái szerint a rozs, a fagyöngy és a berkenye biztonságos távolban tartja a 

vérfarkasokat. A belgák szerint a hegyi kőris árnyékában, biztonságban vannak a vérfarkasoktól, míg 

megint máshol a farkasszőlőt ajánlják a támadások ellen. 

 

Forrás: Wikipédia  

 

Szilágyi Dóra 7.c 

 

Little Mix 
X-factor (2011) 

2011-ben jelentkezett az X-factorba édesanyja javaslatára. Bár a meghallgatáson, Glasglow-ban 

lenyűgözte a mentorokat, ám szólóelőadóként már a bootcamp első kihívásán megbukott. Viszont a 

mentorok lehetőséget adtak neki, hogy egy 4 tagú lánycsapat tagjaként a Faux Paus nevű 

formációval tovább meneteljen. Ebben a bandában ismerkedett meg Jesy Nelson-nal aki szintén a 

Faux Paus-ba került. A formáció a bootcamp későbbi szakaszában nem volt meggyőző: a mentorok 

nem engedték tovább a 4 lányt a mentorházba. A mentorok viszont úgy gondolták, hogy az Orion és 

a Faux Paus bandák 2-2 tagjaiban van elég lehetőség ahhoz, hogy egy csapatként tovább 

meneteljenek, így került össze Jesy Nelson, Jade Thirlvall, Perrie Edwards és Leigh-Anne 

Pinnock. Eredetileg Rhythmix névre hallgató formációt Tulisa Contostavlos a mentorok házából 

tovább engedte az élő adásokba. 2011. október végén bejelentették, hogy nevet változtatnak, ugyanis 

a Rhythmix nevet már egy brightoni jótékonysági szervezet 1999 óta viseli. Így a banda a Little Mix 

néven folytatta tovább az élő adásokban való menetelést. A Little Mix 2011.december 11-én 

megnyerte az X-factor 8. szériáját, ezzel a műsor történetének legsikeresebb formációja lettek. 

Little Mix: DNA (2011-2012) 

A műsor után azonnal megjelent 

Cannonball című 

feldolgozásuk, melynek eredeti 

előadója Daniel Rice. Bár a dal 

a brit hivatalos slágerlista élén 

nyitott, ám az első héten 

’’mindössze’’ 210,000 példányt 

értékesítettek belőle. 2005 óta 

egyetlen X-factor nyertes se adott el ilyen keveset a tehetségkutató után kiadott kislemezéből egy hét 

alatt. A Little Mix második kislemeze, a Wings a debütáló albumukról 2012.július 2.-án volt először 

hallható a rádiókban, hivatalosan augusztu26.-án jelent meg, és azonnal a brit lista élén nyitott. 

Beyoncé és Michael Jackson Által inspirált dal producere a TMS névű formáció volt, a dalszöveg 

megírásában maguk a lányok is részt vettek. A Wings hamar elnyerte a kritikusok és a rajongók 

tetszését, a legtöbb médium pozitívan nyilatkozott a szerzeményről. A lányok 2012 novemberében 

jelentették meg a DNA című dalukat, amellyel az X-factor 9. szériájában is felléptek. A hivatalos brit 

slágerlistán 3. helyen mutatkozott be.  

 Szabó Tamara 7.c 
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Az éghajlatváltozás okai  

Az emberi tevékenység - a fosszilis tüzelőanyagok égetése, az erdőirtás és az 

állattenyésztés - jelentősen növeli a természetesen 

előforduló üvegházhatású gázok mennyiségét, ezért 

egyre nagyobb hatást gyakorol az éghajlatra és 

Földünk átlaghőmérsékletére, fokozza az 

üvegházhatást, és ez által gyorsítja a globális 

felmelegedést. Egyes, a Föld légkörében előforduló gázok olyan funkciót töltenek 

be, mint a melegházak üvegburája: beengedik a Nap hőjét, visszafelé – tehát a 

világűr felé – azonban útját állják annak. E gázok többsége a természetben is 

megtalálható, de az emberi tevékenységek következtében megnövekedett egyes 

üvegházhatású gázok koncentrációja - különösen a következőké: szén-dioxid 

(CO2), metán, dinitrogén-oxid, fluortartalmú gázok. Az ipari tevékenység során 

kibocsátott üvegházhatású gázok többsége szén-dioxid, így 63%-ban ez a gáz 

felelős, az ember által előidézett globális felmelegedésért. A metán az ember 

okozta globális felmelegedés 19%-áért, a dinitrogén - oxid pedig 6%-áért felelős. 

A szén, az olaj és a fosszilis gázok elégetése során szén-dioxid és dinitrogén - 

oxid keletkezik. Erdők kivágása: A fák hozzájárulnak az éghajlat szabályozásához 

azáltal, hogy szén-dioxidot vonnak ki a légkörből. Amikor tehát kivágják őket, 

megszűnik ez a jótékony hatás. Állattenyésztés: a szarvasmarha és a juh 

szervezete nagy mennyiségben állít elő metánt az emésztés során. 

Nitrogéntartalmú műtrágyák: dinitrogén - oxidot bocsátanak ki. Fluortartalmú 

gázok: üvegházhatásuk óriási, akár 23 ezerszer erősebb, mint a szén-dioxidé. 

Szerencsére a kibocsátásuk igen kismértékű, és az uniós szabályokkal 

összhangban fokozatosan kivonják őket a forgalomból. Bolygónkon 

az átlaghőmérséklet 0,85ºC-kal magasabb, mint a 19. század végén. A legutóbbi 

három évtized mindegyike melegebb volt, mint bármelyik korábbi évtized a 

hőmérsékleti adatok feljegyzésének kezdete, azaz 1850 óta. A világ, vezető 

éghajlatkutatói szerint szinte teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a 20. század 

közepe óta megfigyelt felmelegedés fő oka az emberi tevékenység. A szakértők 

szerint az iparosodás előtti időkhöz viszonyított 2°C-os hőmérséklet-növekedés az 

a határérték, amely felett sokkal magasabb a kockázata, hogy bolygónkon 

veszélyes és potenciálisan katasztrofális környezeti változások állnak be. Ezt 

felismerve a nemzetközi közösség is belátta, hogy a globális felmelegedés mértékét 

2°C alatt kell tartani.                         forrás: ec.europa.eu     Készítette: Kása Luca 6.c 

Mi az autizmus? 

Az autizmus fogalmát Magyarországon legtöbben az “Esőember” című filmből ismerték meg. A film 

bemutatása óta szerencsére nemcsak a szakemberek, hanem a – nem érintett – laikusok ismeretei is 

kibővültek, árnyaltabbak lettek erről e különös fejlődési zavarról. De sok tévhit is tartja még magát. 

Általános jellemzője az átlagos vagy átlagon felüli intelligencia, a szegényes kommunikáció, gyenge 

kapcsolatteremtő készség, szemkontaktus kerülése, a szabályokhoz, a megszokott rutinhoz való 

görcsös ragaszkodás, a feszült idegállapot és/vagy depresszió, az aprólékos beszéd, az ingerek 

feldolgozásának nehézsége, a megtapadt gondolkodási sémák.  

Az autista emberek agya másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat, érzékszerveik 

sokszor túlságosan kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg, nem elég érzékenyek, hogy befogadják a 

környezet ingereit.  

Mivel a szociális és 

kommunikációs készségek 

fejlődésének zavara a 

személyiség fejlődésének 

egészét érinti, nehéz számukra a 

kapcsolatteremtés, nehezen 

értelmezik a gesztusokat.  

Érzékenyen reagálhatnak a 

hangokra és az érintésre is; egy 

ölelés vagy akár egy szimpla 

kézfogás is kellemetlen lehet a 

számukra.  

Ugyanakkor minden 

szituációban nyíltan és őszintén 

megmondják a véleményüket másokról és az adott helyzetről. 

Nincs két egyforma autizmus, ezért is kapta a széles spektrumú elváltozás megnevezést. A betegség 

élet hosszan tart. A nevelői környezet hatása kiemelkedő, de a javulás teljességgel egyéni a folyamat. 

Az autizmus nem javítható, de az autista személy mentális állapota IGEN. 

                               Forrás: szendelha.hu; agye.hu                                                   Készítette: Puzsoma Viktória 8.a 
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