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                   ÚJ ELSŐSEINK 

 
Idén is új elsőseink érkeztek az iskolába. 

Osztályfőnökük Galavics Adrienn tanárnő. 

 
Osztálynévsor: 
 

 Baranyai Áron 
 Horváth Fanni 
 Bereczki Milán 
  Ipkovich Ádám 
 Biehler Dániel 
 Kazsa Vilmos  
 Buczkó Borbála 
 Kovács Richard 
 Czene Dorottya 
 Lestár Vilmos 
 Galavics Roland

 Németh Rebeka 
 Halász Bence 
  Ölbei-Barkó 

Mátyás  
 Holpert Aliz 

Emili 
 Tóth Áron 
 Horváth Daniéla 
 Turi Bálint 
 Horváth 

Dominik  
Vissi Villő 

 Horváth Dominik  
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INTERJÚ Ipkovich Ádámmal 

 
 - Hogy tetszik az első osztály? 

 - Nagyon tetszik. 

 

 - Melyik a kedvenc órád?  

 - A matek. 

 

 - Milyenek a tanáraid?  

 - Kedvesek. 

 

 - Nehéz az első? 

 - Nem túl könnyű. 

 

- Ki a legjobb barátod? 

- Kovács Richárd Noel. 

 

- Köszönjük az interjút!    

- Szívesen                                        
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Receptek  
Thaiföldi Tom yum leves 

 

hozzávalók / 4 adag 
 2 közepes db sárgarépa 
 2 kis fej vöröshagyma 
 2 közepes db újhagyma 
 3 cm gyömbér 
 2 közepes db paradicsom 
 2 ek napraforgó olaj 
 1 db csirkemell filé 
 2 ek curry paszta (Tom yum levespaszta, nem curry paszta!!!) 
 6 dl csirke alaplé 
 2 dl kókusztej 
 4 közepes db gomba 
 2 ek sűrített paradicsom 
 1 lime-ból nyert limelé 

elkészítés 

1. Előkészítjük a zöldségeket: a répát vékony szeletekre (lapokra), a 
gyömbért vékony csíkokra, a vöröshagymát szintén lapokra, az 
újhagymát karikára vágjuk. Attól függően, hogy milyen gombát 
használunk, a gombát megtisztítjuk, és pl. csiperke esetén negyedekbe 
vágjuk. A paradicsomokat leforrázzuk, héjukat lehúzzuk, és szintén 
negyedekre vágjuk. 

2. A csirkemellet falatnyi darabokra vágjuk. 

3. A csirkemellet olajon addig pirítjuk, amíg ki nem fehéredik, ekkor 
a paradicsom, a gyömbér és a gomba kivételével hozzáadjuk a 
zöldségeket, és kicsit lepirítjuk. 

4. Ekkor öntsük fel a húsalaplével, adjuk hozzá a levespasztát, és 
pár percig melegítsük össze. Ízlés szerint adagoljuk a pasztát, és persze 
attól függően, hogy milyen típusút vettünk. Kb. 3 perc után tegyük bele a 
gombát és a gyömbért, és öntsük fel a kókusztejjel. Ha túl sűrűnek 
találjuk a levest, nyugodtan öntsük fel egy kis vízzel vagy húsalaplével. 

5. Forraljuk fel, és addig főzzük a levest, amíg meg nem puhulnak a 
zöldségek. Ekkor mehet bele a paradicsom és a paradicsompüré is. 
Egyet rottyantsunk még a levesen, és forrón tálaljuk. Fogyasztás előtt 
csepegtessünk bele egy kis limelevet. 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/csirke-alaple
https://www.nosalty.hu/alapanyag/kokusztej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/gomba
https://www.nosalty.hu/alapanyag/suritett-paradicsom
https://www.nosalty.hu/alapanyag/limele
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Emilia Clarke és Rose Leslie Indiai kalandja, avagy majmok 

rabolták ki őket apartmanjukban! 

 
A Trónok harca két színésznője, Emilia Clarke és Rose Leslie 
Indiában töltötte az utóbbi heteket, ahol majmok rabolták ki őket, 
míg lankadt a figyelmük. 

Indiába utazott a két barátnő, Emilia Clarke és Rose Leslie, akik a 
Trónok harca forgatása óta nem igazán tudtak közös 
programokat összehozni a szoros időbeosztásuk miatt. Az ázsiai 
országban azonban nemcsak relaxáltak, hanem izgalmakban is 
bőven volt részük, hála a gonosz majmoknak. 

Emilia Clarke, aki Daenerys-t, a sárkányok anyját alakította az 
HBO sorozatában, Instagramján bejegyzést is megosztott 
kalandjukról. “Ez nem reklám, csupán két barátnő lelépett Indiába 
egy kicsit” – írta a képgaléria mellé, melynek fotóin sorozatbeli 

partnernőjével, az Ygritte-et alakító Rose Leslie-vel látható. 

Clarke képekkel számolt be a majmokkal folytatott küzdelméről is. 
Ahogy írja, felvette a harcot a rabló majmok ellen. Emilia 
Instagram oldalán látható képeken jól látszik, ahogy a majmok 
gyümölcsöket lopkodnak az asztalról kitett tálból. A két színésznő 
persze a majmos incidenssel együtt is remekül érezte magát az 
utazáson, és felejthetetlen élményekben volt részük. 
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A SZÉCHÉNYIEK KÖRTEFÁJA 

 

A „Széchényiek körtefája” Fertőszéplakon, a Széchényi család egykori birtokának 

központjában, közvetlenül a kastély tövében, a barokk Mindenszentek templom és 

kálvária együttes szomszédságában áll. Mivel szinte a kastély előtt vezet el a Fertő-

táj kerékpárút, évről évre több ezer látogató halad el mellette, ám talán kevesen 

ismerik – a széplakiak szerint 130 éves  öreg körtefa legendáját. 

A széplaki Széchényi-kastély az 1700-as években élte virágkorát, itt született 

Széchényi Ferenc, a Nemzeti Múzeum és Nemzeti könyvtár alapítója, Széchenyi 

István édesapja. A család innen helyezte át később az uradalmi központját 

Nagycenkre. 

A legenda szerint a körtefát Széchenyi István ültette ősei emlékére, a család régi 

kastélyának bejáratához. 

A széplakiak az ősi kastély őrzőjének tartják a körtefát. A település legöregebb lakói is öreg faként 

emlékeznek rá, és csodák-csodájára, a fa a mai napig minden évben roskadozik a gyümölcstől, annak 

ellenére, hogy „emberemlékezet” óta vihartól félig kidőlve éli életét és megdőlve dacol a Fertő-táji  

folyamatos szelekkel. 

 

Gyümölcséből a szomszédos iskola diákjai évről évre csemegéznek. Lehullott termését hasznosítják 

is, a belőle készített párlat méltó kísérője a széplaki szilveszteri tűzijátéknak. Hagyomány, hogy az a 

diák, aki reggel átöleli a körtefát, aznap nem felel. 

A fertőszéplakiak úgy tartják, az öreg fát talán a sok ölelés tartja életben. 
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sport 
A Mercedes pilótája Monza után úgy döntött, 

agresszívabb stílusra vált, elvégre Charles Leclerc is 
így vezetett Olaszországban, és neki elnézték. Csak azt 

kéri, legyenek következetesek a felügyelők. 

 
Lewis Hamilton részéről teljesen rendben van, hogy a Formula-1 
mostanában elnézőbb a kerék a kerék elleni küzdelmek során, egészen 
addig, amíg a versenybírák hozzáállása nem változik hétről hétre. A brit 
világbajnoknak a múlt vasárnapi Olasz Nagydíjon tört bele a bicskája 
abba a Charles Leclerc-be, aki a pozícióját védve egyszer-egyszer a 
határokig elment, már ami a szabályosságot illeti.  

Hamilton erre először frusztráltan reagált, hiszen korábban büntették azt a 
szintű agressziót, amit Leclerc tanúsított, ám az utóbbi hetekben a felügyelők 
elnézőbbé váltak. Erre reagálva Hamilton úgy döntött, akkor ő maga is 
bekeményít. "Ha lehet így versenyeznünk, akkor én is így fogok. Ez egészen 

addig 
rendbe

n van, 
amíg 

egyértel
mű a 
helyzet. 

Így 
tiszta, 

hogy én 
és a 
többiek 
hogyan 
megyün

k 
csatába
." 

A Mercedes pilótája összességében örül annak, hogy keményebbé válhatnak a 
kerék a kerék elleni küzdelmek, a Leclerc ellen vívott párharcot is élvezetesnek 
írta le. 
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Leadási határidő: október 21. hétfő, a számtechnterem előtti ládába. 

SNICKERS-t nyerhetsz. 

Itt vágd le!!!   

Nyereményszelvény 
 Név:. ..................................................................  
 Osztály: ........ Megoldás: ..............................  
 

Rejtvény 
Fejtsd meg és nyerj - egy SNICKERS-t! Írd be 

a megoldásokat az üres sorokba, majd a 

megoldást írd a szelvényre!   

           

           

           

           

            

           

           

           

 
1.Szőrős háziállat.                                                               5.Fával borított nagy terület. 
2.A távirányítódba is ez van.                                                6.Fejjel lefele alvó állat. 
3.Ezen gyalogolsz át az úton.                                              7.Két lábbal tekerhető jármű. 
4.Ezt eszed délbe.                                                                    8.Reggel kukorékoló állat.
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János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi 

vezet egy tehenet épp a kapu előtt. 

- Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet? 

- Az orvoshoz. 

- Miért? Beteg az a tehén? 

- Nem beteg az. 

- Nem ad elég tejet az a tehen? 

- Húsz litert tejel minden nap! 

- Nem borjadzik az a tehén? 

- Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott! 

- Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az 

orvoshoz? 

- Mert az övé. 

 

- Hogy hívják a magányosan álló egérmutatót? 

- Robinson Kurzor 

 

- Hogy hívják a kínai kabáttolvajt? 

- ??? 

- Jackie-t Chan. 

 

- Hogy hívják a lengyel kocsmárost? 

- ??? 

- Mikornyicki. 


