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2.                                Sulilap 

                           

 

                                  Intejú az új elsősökkel  
 

 

   - Örültetek, hogy iskolások lettetek? 

   - Igen örülünk. 

   - Mi a kedvenc tantárgyatok? 

   -A matek és a magyar a kedvenc tantárgyunk. 

   - Mi a kedvenc dalotok? 

   - A Volt egyszer egy kemence, a kedvenc dalunk. 

   - Hogy megy eddig az iskola, lányok? 

   - Eddig jól megy. 

   - Hogy tetszik az iskola, fiúk? 

   - Nagyon tetszik az iskola. 

   - Márti néni mit mond az 1.osztályosokrok? 

   - Azt mondom, hogy:mind a 14 okos, ügyes, és szorgalmas. 

      Sok piros pontot gyűjöttek. 

                                      Köszönjük az interjút 1.osztályosok! 

 

Az első osztályosok névsora: 

Balogh Benjamin                        

Tóth Kíra 

     Börcsök Borbála Emma                

     Vajda Annabella Boglárka 

     Brieber Benedek                            

    Wöld Kata 

Galavics Márk 

   Juhász Márton 

   Kelemen Dávid 

   Kiss Barnabás 

   Kobec Jelizaveta 

   Kondics Kornél 

   Kovács Mirtill 

   Rádler Zoé                              

 



4. Sulilap 

Szüreti időszak 
Az egyetemes borkultúrát tanulmányozva, a szőlő és 

bor legnagyobb ünnepe mindig a szüret időszaka volt. Az 

ókori sziklafestményeken, vázákon gyakran ábrázoltak 

szüretelési jeleneteket, pinceműveleteket. Ezekből sokat 

megtudhatunk a korabeli borkészítés technológiájáról. 

Többek között azt is, hogy a szőlő levét nem préseléssel, 

hanem lábbal, taposással nyerték ki. Ez a szokás 

Európában egészen az utóbbi évszázadokig megmaradt. 

Sok évnek kellett 

eltelnie, mire a 

szőlőműves népek 

rájöttek arra, pontosan 

mikor érett meg a 

sokféle fajtájú szőlő, 

milyen időpontban 

történjen meg a szőlő 

leszüretelése, mert erre már nagyon hamar felfigyeltek, a 

jól megválasztott szüret a bor minőségét is befolyásolja.  

A régi Magyarországon a legnagyobb őszi munka 

mindenképp a szüret volt, s 

erre az időszakra 

mozgósították a legtöbb 

embert. Az uradalmi 

szőlőkben először a 

jobbágyok robotoltak, 

szolgák dolgoztak, később 

általánossá vált a hozzáértő 

szőlőművesek alkalmazása, 

természetesen 

bérmunkában, napszámban. 

 Az Alföldön Szent Mihály napján kezdődött a szüret 

(szeptember 29.), a Dunántúlon főként Szent Gál és Teréz 

napján (október 15-16.) adták ki az engedélyeket, a kései 

fajtákról híres Somlón, Ság-hegyen Orsolya napján (október 

21.), Tokajban pedig Simon-Júda napján, (október 28.) 

kezdődött a nevezetes esemény.  

Reméljük az érdekeltségi körötöket bővítettük ezzel a kis 
irománnyal. Köszönöm, hogy végig olvastátok.  
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RECEPTEK 

TÖLTÖTT SÜLT ALMA mentesen 

Hozzávalók a tésztához:  

1.5 dl tej 

1 ek cukor 

25 g friss élesztő  

375 g finomliszt  

100 g cukor 

Só ízlés szerint 

1 db tojás 

50 g olvasztott vaj elkészítés 

A langyos tejet 1ek. cukorral és az élesztővel 10-15 perc alatt felfuttatjuk. 

Egy nagy tálba szitáljuk a lisztet a cukorral, sóval, majd hozzáadjuk a 

tojást, olvasztott vajat és az élesztős tejet. 

Tésztát gyúrunk, majd lefedve 1 órát kelesztjük. 

Egy tálban összekeverjük az aprított, sótlan mogyorót, zsemlemorzsát, 

porcukrot és fahéjat, majd egy száraz serpenyőben néhány perc alatt 

megpirítjuk. 

A szilvákat félbevágjuk, kimagozzuk. 

A megkelt tésztát kb. fél centi vastagra nyújtjuk, elterítjük rajta a fahéjas 

keveréket, majd a szilvákat, és 180 fokon, 30 perc alatt megsütjük. 

Amíg meleg, megszórjuk 1-2-ek. cukorral, majd felvágva tálaljuk. 

Sütési hőfok: 180°C 

JÓ ÉTVÁGYAT! 



 Sulilap       5. 

 

sport  
Tenisz: A korábban felvetett ellentmondások 

száma nem csökkent, sőt… – Fucsovics 

 
 

Fucsovics Márton a hivatalos Facebook-oldalán újabb közleményt 
jelentetett meg a Magyar Teniszszövetséggel fennálló vitájával 
kapcsolatban. A világranglista 43. helyezettjének üzenetét tartalmi 
változtatás nélkül közöljük 


 

 
 „Fontosnak tartottuk, hogy a csehek elleni Davis-kupa-összecsapás végéig a 

mérkőzésekre koncentrálódjon a figyelem, és ezúton is gratulálunk a 

csapatnak a figyelemreméltó helytállásért. 

Mostani levelünket a tágabb értelemben vett teniszcsaládnak, a magyar 

tenisz valamennyi szereplőjének szánjuk, mert nincs lehetőségünk 

mindenkihez közvetlenül, személyesen eljutni. 

Az elmúlt időszakban közzétett megnyilvánulásaink kapcsán voltak, akik 

felvetették, hogy némelyik kevés konkrétumot tartalmaz, az egész 

felháborodás anyagi természetű, illetve a közvélemény bevonása nem a 

legmegfelelőbb fórum a problémák megoldására. 

Az észrevételeket tiszteletben tartjuk, de a helyzetünkből, és a birtokunkban 

lévő konkrét információinkból adódóan továbbra is felelősségünknek 

érezzük, hogy hangot adjunk elégedetlenségünknek, építő jellegű 

javaslatainknak.” 
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,,8:47-kor megszületett a kislányunk Lora Bella, a baba és a mama is 

jól vannak. Kimondhatatlanul boldogok vagyunk és nagyon szépen 

köszönjük mindenkinek azt a rengeteg szeretetet, ami az elmúlt 9 

hónapban áradt felénk,, – nyilatkozták a hírportálnak az szülők. 

Kasza Tibi és párja, Darai Andrea (vagy ahogy mindenki ismeri, Manker) öt év 

után házasodtak össze egymással. Az eljegyzés igazán rendhagyó volt, mivel 

Tibi A Nagy Duett műsorában ereszkedett térdre és kérte meg szerelme 

kezét, aki természetesen igent mondott. Mindez tavasszal történt, Tibi akkor 

meg is nyugtatta a nézőket, 

hogy ne aggódjanak, esküvő és 

baba is jön hamarosan. Nos, 

tényleg így lett. 2017 őszén 

Tibiék magyar 

anyakönyveztető előtt 

kötötték össze végleg életüket, nem is 

akárhol, hanem Amerikában, a Grand 

Canyon legszebb pontján. Az 

esküvőről készült videót ide kattintva 

tudja megnézni. A második nagy hírre 

sem kellett sokat várni, hiszen idén májusban bejelentették, hogy első 

gyermeküket várják. Mindezt az Instagramon osztották meg követőikkel és 

nem is akárhogy köszöntötték az új jövevényt. Az alábbi videóban ezt is 

megtekintheti! Szerencsére az sem maradt sokáig titokban, hogy kislányt 

várnak, akit Lora Bellának fognak elnevezni. A tündéri kislány november 27-én 

meg is érkezett. Sok boldogságot kívánunk nekik! 
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Interjú Kátya nénivel 

 
Mi csak Kátya néniként ismerjük de mi a teljes neve? 

 

Az én nevem nagyon hosszú de képzeld el hogy nálunk az úgy vannak  

a nevek ,hogy először jön az én nevem Jekatyerina utána jön az apukám neve 

Petrovna utána jön a vezetéknév Vákorova. Tehát, Vákorova Jekatyerina 

Petrovna  

 

Szeretném megkérdezni, hogy nehéz volt beilleszkedni Magyarországra? 

 

Az az igazság ,hogy az eleje mindennek nehéz és amikor én ide 

kerültem akkor én egy szót nem tudtam magyarul úgyhogy nekem nehéz volt 

de én így egybe megkedveltem Magyarországot. 

 

Nehéz volt megtanulni magyarul? 

 

Nehéz, de amikor gyermeket vártam és bekerültem a korházba akkor 

ott csak magyarul kellett beszélni és ilyenkor nekem könnyebb lett, egyre 

több szót ismertem meg és akkor már nagyon jól ment a magyar. 

 

 Első benyomásra másnak tűntek a magyarországi iskolák? 

 

Igen elsőre másnak tűntek, mert az az igazság ,hogy a lányaim 

először nem magyar országra jártak általános iskolába, hanem külföldre más 

hozzáállás van a gyerekekhez az oktatáshoz és furcsa volt de megszoktam. 

Nagyon hasonlít az orosz oktatási rendszerhez. 

 

Sok iskolában tanított itt magyar országon vagy inkább ott ahonnan jött? 

 

Nem, csak kettőben, mivel ez az első iskola Magyarországon, otthon 

Moszkvában  pedig középiskolában tanítottam, ott csak fiúkat. 

 

Moszkván kívül lakott máshol is, mielőtt ide költözöztek? 

 

Először Moszkvában laktam utána ideköltöztem Magyarországra és 

itt mentem férjhez. A férjem munkát kapott Londonban és akkor oda 

költöztünk. Ott éltünk másfél évet utána Londonból Svájcba költöztünk és 

2012-ben  visszaköltöztünk Magyarországra. 
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Ökorovat 

Hermelin 

A hermelin az emlősök osztályának a ragadozók rendjébe, ezen belül a 

menyétfélék családjába tartozó faj. 

Fejének és törzsének hossza élőhelyétől és nemtől függ: Európában 20-33 centiméter, 

Észak-Amerikában eléri a 44 centimétert. A 

hímek akár kétszer akkorák is lehetnek, mint 

a nőstények. Farka 8-12 centiméter hosszú, 

testtömege 70-245, néha 440 gramm is lehet. 

Teste igen karcsú és nyúlánk. Általában a 

nedves élőhelyeket kedveli. Leginkább a nyílt 

területek, így a mezők, rétek, folyó- és 

tópartok lakója. Előfordul szántóföldeken is, 

ahol mindig sok rágcsálóra számíthat. A 

hegyvidékeken 3400 méter magasra hatol fel. 

A zárt erdőségeket kerüli. Kizárólag ragadozó 

életmódot folytat, azaz elsősorban kisebb 

rágcsálókat, madarakat fogyaszt; jobb híján a 

rovarokra, lárvákra, vagy akár a dögevésre is 

ráfanyalodhat. Technikás, ügyes vadász. 

Gyorsaságának köszönhetően nála nagyobb állatokat is zsákmányolhat. Téli vedlése 

novemberben vagy decemberben kezdődik; ilyenkor az állat fekete farokhegyét 

leszámítva hófehér színt ölt. A fehér téli bunda először a hermelin hasán, nyakán és 

farka alatt kezd növekedni. Nyáron a háta gesztenyebarna; hasa és melle fehér, farka 

hegye fekete. Az Alpoktól délre a hermelinek nem cserélik fehérre barna bundájukat. 

Az őszi színcsere gyorsabb, mint a tavaszi.  A nappalt rendszerint átalussza, és 

alkonyatkor indul portyára, de ha 

éhes, fényes nappal, az emberek 

szeme láttára is vadászik. Napszállta 

felé nagyon élénk és virgonc, és 

először tanyája környékét kutatja át. 

Gyors, jellegzetesen elnyújtott 

ugrásokkal szalad, közben 

felágaskodik és figyel.Könnyeden fut 

és ugrik, kitűnően kúszik, és szükség 

esetén széles folyókat is gyorsan és 

biztosan úszik át. Közeli rokonai a 

görények is: Mustela putorius, M. eversmanni, M. furo. Ez a rokonság sok félreértésre 

ad okot, így például Leonardo da Vinci híres festményén, Hölgy hermelinnelen a hölgy 

valójában egy fehér vadászgörényt tart. (A hermelin rosszul tűri az ember közelségét, 

fogságban szaporodni sem igen hajlandó.) 
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Leadási határidő: október 20. csütörtök, 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.A szag ellentéte. 

2.A sütőbe sütit  …  

3.Az első nap a tanárok…-ot osztottak. 

4.Ezt csinálunk irodalom órán.  

5.A kicsi és a nagy …-ek 

6.Egy piros gyümölcs.  
 



 Sulilap 10. 

 

 
 

- Mi a különbség a vidra, a hidra, és a kobra 

között? 

- ??? 

-A vidra és a kobra fel tud menni a hídra, de a 

hidra nem tud felmenni se a kobra, se a vidra. 

 

– Hová mész?? 

– Barbiékkal moziba. 

– ööö… oké. Mit néztek meg? 

– A Rossz anyákat. 

– Jó, de mi lesz a gyerekkel? 

– Semmi! 

 

– Miért vigyorog a kerti törpe? 

– ??? 

– Mert csiklandozza a fenekét egy fűszál. 

 

Amerikai katona őrt áll az erőd tetején. Egyszer 

csak lekiabál a parancsnoknak: 

- Parancsnok úr, jön két indián! 

- Barátok, vagy ellenségek? 

- Valószínűleg barátok, mert együtt jönnek! 


