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Véget ér az első fél év 

A 2019/2020-as tanév szeptember 2-án, hétfőn 

kezdődött, és 2020. június 15-ig, hétfőig tart. 

Az első félév 2020. január 24-én zárul, az iskolák 

január 31-ig értesítik a diákokat és a szülőket a félévi 

eredményekről.  

Ki így, ki úgy teljesít. Lehet örülni, de elkeseredni 

nem kell, hiszen év végéig még bőven van idő a 

javításra. Akinek kell. Mert ez még nem a 

végeredmény. A cél újra meghatározható, vagy 

módosítható a jobb eredményért. Ha nap mint nap 

dolgoztok érte, akkor nem marad el az év végi jó 

bizonyítvány! Hajrá srácok! 
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Vízkereszt 

 
A vízkeresztet január 
hatodikán ünnepeljük, mert 
ekkor érkeztek meg 
Betlehembe a királyok. 
Nálunk ilyenkor szokták 
leszedni a karácsonyfákat is. Ettől a naptól kezdődik a farsang… 

Farsang 
 
A mi iskolánk és a szülői 

munkaközösség már sok éve 

minden évben megrendezi az 

iskolafarsangot, ami a 

nyolcadikasok nyitótáncával 

kezdődik, megnézzük a szebbnél 

szebb jelmezeket, rengeteget táncolunk és még sok más jó 

dolog is van. Na de mit takar a farsang? Régen a farsangi 

időszakban sokan ilyenkor házasodtak meg, mert még nem 

kellett olyan sokat dolgozni. A farsang vízkereszttől húshagyó 

keddig tart. A farsang csúcspontja a karnevál, például a riói 

karnevál és a velencei karnevál. Magyarországon ilyenkor 

vannak a híres télkergető busózások is. A farsang egyik híres 

étele a farsangi fánk. A  ,, farsang farka” farsangvasárnaptól 

húshagyó keddig tartott. Ezen a 

hétfőn tartották az 

asszonyfarsangot, ahol az asszonyok 

férfi módra mulathattak. Ez a nap 

után már tilos volt mulatozni, esküvőt 

tartani, és megkezdődött a 

negyven napos böjt.  
Remélem kedvet kaptatok, hogy beöltözzetek és jókat mulassatok 
farsangkor. Talán valaki még busónak is beöltözik… 
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Az Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában költő erdei fülesbagoly. Neve 
ellenére inkább kis erdőfoltokban, folyóárterekben, parkokban, öreg temetőkben 
telepszik meg. Előszeretettel foglalja el költőhelyül a varjak, szarkák fészkeit. Évente 
egyszer költ, viszonylag korán, már márciusban teljes az 5-6 tojásból álló fészekalja. 
Leggyakoribb hazai bagolyfajunk. A 
múlt század első felében a varjak 
vadászata során sok fészekaljat 
kilőttek. A telet gyakran a településekre 
húzódva, általában örökzöldeken 
vészelik át. 

 Hazai fészkelő-állománya 6 500 
– 12 000 párra tehető (1995-
2002), az országos 
állományváltozás trendje nem 
ismert (2000-2012, nincs 
elegendő adat). 

 Státusz: rendszeres fészkelő 
 Előfordulási időszak: állandó 
 Európai trendje nem ismert 
 Európai állománya 609 000-1 550 000 egyed. 

Közepes nagyságú bagoly, testhossza 35-40 centiméter,szárnyfesztávolsága 90-
100 centiméter, testtömege 220-435 gramm közötti. Jól látható tollfülekkel és nagy, 
narancsvörös szemekkel rendelkezik. A hím, a tojó és a fiatalok hasonló 
színezetűek. 

Neve ellenére kerüli a nagy, zárt erdőket. A kis erdőfoltokat, a folyók ártereit, a 
parkokat, öreg temetőket kedveli. 

Ragadozó madár. Rágcsálókra vadászik nyílt területeken. Kedvence a mezei 
pocok; köpetei ezek koponyáival vannak tele. Havas teleken több madarat is megfog 
- főleg verebeket. Lesőhelyről csap le zsákmányára, de éjszaka hallás után is 
vadászik. Október végén, novemberben kisebb-nagyobb csoportokban 8–10, de 
néha akár 80–100 példány is együtt tölti a napot. Nyugodtan pihennek tűlevelűeken, 
gyakran városok, falvak belterületén álló lucfenyőkön. Ha nem zavarják őket, évről 
évre felkeresik e helyeket. A hímek párzási időben a nappalt a fészek közelében 
töltik fákon vagy bokrokon, ahonnan szemmel tudják tartani a fészket is. Néha 
csupán embermagasságban ül, és ha úgy haladunk el mellette, hogy azt hiszi, nem 
vettük észre, nem repül el, csak nagy szemével kíséri minden mozdulatunkat. A 
telelő csoport a tél végéig, március elejéig marad együtt, majd párokra bomlik. 

A telet gyakran a településekre húzódva, általában örökzöldeken vészeli át. 
Szigorúan védett! 

Horgas, éles és hegyes csőre kiváló fegyver, ezzel üti agyon a lábával megfogott 
áldozatát. A táplálék megkeresésében hallása és látása segíti. 

A tojó az első tojás lerakása után azonnal kotlani kezd, így a fiókák között rendre 
egy-egy nap korkülönbség van. 27-28 napig kotlik, csak késő este jön ki a fészekből, 
hogy a tollait rendbe szedje. Az eleséget a hím hordja. 

Fiókái fészeklakók. A fehér pihés apróságokat a tojó melegíti. Az elején csak a 
hím látja el élelemmel a családot, a fiókák 2 hetes kora után a tojó is vadászik. A 
fiókák szeme 5–7 nap után nyílik ki. A fészket három hetesen, még röpképességük 
elérése előtt elhagyják, és a környékbeli fák koronájában ugrándozva szétszóródnak. 
Este panaszos, síró hívóhangjukkal jelzik hollétüket. Ez a hangos, elnyújtott és 
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magas „pí-í” a tavaszi, nyári esték (májustól augusztus végéig) jellemző hangjainak 
egyike; akár egy km-ről is hallható. A fiókák akár egész este vijjoghatnak. 

Egy hónapos koruk után tanulnak meg repülni, ami után szüleik egy ideig még 
etetik őket. A ragadozók (róka, nyest, héja és egerészölyv) főleg a röpképtelen 
fiókákat veszélyeztetik. 
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Interjú Pukler Bencével 

 
- Hány éve kézilabdázol? 

 

- Lassan 4 éve. 

 

- Honnan jött az ötlet a kézihez? 

 

- Volt egy kézilabdatanár és tőle kaptam az      

ötletet.  

 

- Jelenleg hol játszol és milyen 

korosztályban? 

 

- Büki Testedzők Köre U13-as 

korosztályban. 

 

- Ki a jelenlegi edződ? 

 

- Baranyai Enikő és Kálmán Zsófia. 
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Sport Foci 
 

5 gólos “Bűvésszel” erősíthet a Vidi: 

Közel 7 milliót kereshet havonta  
 
Romániai sajtóhírek szerint a MOL Fehérvár FC 
ajánlatot tett az FC Viitorul fiatal középpályásáért, aki 
közel 7 millió forintot fog keresni az új csatájában. 

 A prosport 
napilap exkluzív 

információi 
szerint a román 
élvonalbéli FC 

Viitorul 
vezetőedzője 
 
 
Gheorghe Hagi 

közel áll ahhoz, hogy megváljon csapata “Bűvésznek” 
becézett játékosától, miután a MOL Fehérvár FC 
ajánlatot tett érte. 
 
A román lap értesülései szerint a fehérváriak 1 millió 
eurót (334 millió forintot) kínáltak a francia utánpótlás-
válogatott középpályás, Lyes Houri játékjogáért, aki 
az eddigi 21 bajnokiból csak egyet hagyott ki, emellett 
egy gól és három assziszt fűződik a nevéhez. 
A középpálya középén és szélén is bevethető 175 
cm-es, jobb lábas, 23 éves marokkói 
állampolgársággal is rendelkező játékos. 
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Receptek  

fűszeres lencseleves 
  

 HOZZÁVALÓK 

 60 dkg sárgarépa 

 12 dkg vörös lencse 

 1,5 l zöldségalaplé 

 1/2 tk őrölt koriander 

 1/2 tk egész koriander 

 4 ek tejföl 

 frissen őrölt bors 

 só 

ELKÉSZÍTÉS 

1. 

A répát megtisztítjuk és felaprítjuk. Lábasba 

tesszük az átöblített lencsével és az alaplével 

együtt. A levest az őrölt korianderrel, valamint 

sóval és borssal fűszerezzük ízlés szerint. 

Felforraljuk, majd kis lángon, fedő alatt 25 

percig főzzük. 

2. 

Ha a zöldség már puha, botmixerrel pürésítjük 

a levest. Forrón kínáljuk, 1-1 evőkanál tejföllel 

és kevés durvára tört korianderrel. 
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Meghalt a Gesztesi Károly a Shrek magyar 

hangja 

A Blikk információi szerint a színész a budapesti Ferdinánd 
hídnál vezette autóját, amikor vezetés közben rosszul lett, 
infarktust kapott. 

Ugyan 
még a 
kocsijával 
félre tudott 
állni, és a 
segítség is 
gyorsan 
érkezett - 
az 
orvosok 
50 percen 
keresztül próbálták újraéleszteni -, nem sikerült megmenteni 
az életét. 

Gesztesi Károly a Színház- és Filmművészeti Főiskolán 
végzett, tagja volt korábban a Thália Színház, a Miskolci 
Nemzeti Színház, a József Attila Színház és a Vígszínház 
társulatának is. 

Színházi szerepei mellett olyan filmekben játszott, mint 
például a Magyar vándor, a Szabadság, szerelem, a 
Kútfejek, a Valami Amerika 1. és 2. vagy a Csak szex és 
más semmi. 

Gesztesi az egyik legismertebb magyar szinkronszínész 
volt, többek között a Shrek című animációs filmben ő volt a 
főhős Ogre magyar hangja. 
 

https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/meghalt-gesztesi-karoly/mhvb0h1
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                                      Leadási határidő: március 10 

 

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!  Ez a  
megoldás egy állat neve.    

            

           

aa          

          

          

          

          

          

          

 
1. Ez nincsen meg valakiben 

2. A szemetelés hatása. 

3. Ez süt reggel. 

4. A-val kezdődő név. 

5. Ilyen színű a fű. 

6.U-val kezdődő bolygó. 

7. J-vel kezdődő autómárka. 

8. Ijen a belygli.  

9. Magyar film címe:………………is madár. 
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- Hogy jön ki a pap a templomból? 
- ??? 
- Mintha mise történt volna. 
 
A fogorvoshoz új beteg érkezik. A doki ismerősnek 
találja. Figyelmesebben megnézi, majd felvidulva 
mondja: 
- Örvendek! Ön volt az a rendőr, aki tegnap 
megbírságolt a parkolóban ugye? 
 
- Mit csinál akkor, ha atomvillanást lát? 
- Jelentem, lekapom a sisakom! 
- Hát azt meg miért teszi, maga ököragyú? 
- Hogy ne folyjon a nyakamba! 
 
Eligazításon: 
- Jelentem, őrmester úr, leégett a kocsiban a kuplung! 
- Maga barom! Nem megmondtam, hogy nincs bent 
dohányzás! 
 
Katonaságnál az ejtőernyős kiképzésen kérdezik az 
oktatót: 
- Mondja kérem, biztosan jó ez az ejtőernyő? 
- Eddig még senki sem panaszkodott... 


