
 

 

A lövői diákok lapja.  2020.október Jó szórakozást! 

 
A tartalomból: 

 
1. oldal: Címlap 
2. oldal: Október 6. 

3. oldal: Október 23. 
4. oldal: Ökorovat 
5. oldal: Interjú 

  

6. oldal: Sport 
7. oldal: Receptek 
8. oldal: Sztárpletykák 
9. oldal: Rejtvény 
10. oldal: Vicc

 

A szerkesztők: Kincses Eszter, Hollósi Laura, Vissi Valér, Vida 

Gábor, Pukler Barnabás, Juhász Botond, Bausz Gábor, Bausz Márk 
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Október 6. iskolánkban 

 
Idén is megtartottuk október 6-i ünnepségünket 

az iskolarádióban. A rádió sajnos nem működik, 

ezért minden szinten elhelyezett hangszórokkal 

oldottuk meg. A hatodik osztályosok szerepeltek 

idén is szép, ünnepies műsorukkal. 

Felkészítőjük Horváthné Kemény Tünde. 
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1956-os forradalom 
 

Ebben a hónapban ünnepeljük 

több szabadságharchoz 

tartozó ünnepünket is, de én 

most az ’56-os forradalomról 

szeretnék mesélni nektek. Az 

egész előzménye az, hogy már 

évek óta orosz elnyomás alatt 

éltünk, és az emberek nem 

bírták tovább. Fellázadtak. Óriási tüntetésekkel 

kezdődött, amit egyetemisták vezettek, de kizárólag 

békés keretek között. Egész nap járták Budapestet, majd 

este fel akarták olvastatni a 20 pontot a Magyar 

Rádióban, de ott fegyveres őrök várták őket. Ez 

fegyveres harccá alakult egy becsapás miatt, és hajnalra a 

tüntetők elfoglalták a Magyar Rádió épületét. Ezzel pedig 

kezdetét vette a felkelés, ami november 11-éig tartott, 

amikor végül leverték a maradék ellenállókat is, kitartó 

harcok után. Említésre méltó, hogy az első közös tett a 

forradalmároktól a Sztálin-szobor ledöntése volt, ami 

azért nem kis feladat, tekintve, hogy a szobor méretei 

meghaladták a 8 métert 

talapzattal együtt. Máig 

megemlékezünk az 1956-os 

forradalomra, és 

ünnepeljük azt, hogy ma 

már egy szabad országban 

élhetünk. 
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Forrás: mme.hu 

Megindult a daruvonulás 

A darvak vonulását könnyedén megfigyelhetjük, még a 
nagyvárost sem kell elhagynunk ahhoz, hogy megpillantsuk 
őket. Trombitáláshoz hasonló, krúgató hangjuk messziről 
elárulja jelenlétüket, s nagytestű madarak lévén könnyen 
észrevehetjük V formációban repülő csapataikat. 

Az őszi vonulásuk során több tízezres csapatokban is előfordulnak a 
számukra ideális pihenőhelyeken. Éjszakára nagy kiterjedésű, 
sekély tavakra húzódnak, nappal pedig a környező tarlókon 
táplálkoznak. A családok összetartanak, a fiatalokat könnyen 
felismerhetjük „csipogó” hangjukról és szürkébb tollazatukról. 

A madarak egy része 
novemberben tovább indul dél 
felé, azonban mindig akadnak 
áttelelő csapataik. Legkönnyebben a 
Tiszántúlon figyelhetőek meg, 
hiszen a Szeged környéki és a 
hortobágyi szikes tavak ideális 
körülményeket biztosítanak 
számukra. A darvak vonulása köré két 
nagy rendezvény is szerveződött, az 
egyik a hortobágyi Darufesztivál 
október végén, a másik pedig a 
Szeged mellett megrendezésre 
kerülő Fehértavi Darvadozás november közepén. Mindkét 
rendezvény rengeteg programmal várja látogatóit. A Dunántúlon a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park területén láthatóak még nagyobb 
csapatai. 

A daru védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. Hosszú életű 
madarak, a legidősebb gyűrűs példány több mint 17 éves. Az 
európai darvak többsége Svédországban és Finnországban költ, 
majd egészen Észak-Afrikáig vonul. Az elmúlt években volt két 
sikeres költés hazánkban is, ez a hír nagy szenzáció volt a 
madarászok között, hiszen utoljára az 1900-as évek elején volt erre 
példa. 
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Juhász Botond 
 

-Hova jársz iskolába ? 
Lövői Általános Iskola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Melyik a kedvenc tantárgyad ? 

Fizika, Matek, Tesi 
 

 

-Mi szeretnél lenni nagykorodba ? 
Orvos. 

 

-Mit szeretsz sportolni ? 
Foci. 
 

-Hol focizol ? 

Sopronkövesd. 
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FTC – FC Barcelona  
Feltételezzük, hogy Szerhij 

Rebrov, az FTC ukrán 

vezetőedzője nem változtat a 

nemzetközi porondon idén 

bevált 4–3–3-as felállási 

formáján, ezért ehhez kerestük 

a legtöbb szavazatot kapó 

Fradi-játékosokat. S ugyanígy 

gondolkodtunk Ronald 

Koeman esetében is, aki 

általában 4–2–3–1-es hadrendben szokta pályára küldeni övéit. Az 

FTC kezdőcsapata a Barca ellen az NSO-olvasók szerint: 

Dibusz Dénes (6391 szavazat, 95.6 százalék) – Lovrencsics 

Gergő (5276, 79.3), Miha Blazic (5245, 78.8), Botka Endre (4406, 

66.2), Eldar Civic (4198, 63.1) – Sigér Dávid (5858, 88), Ihor 

Haratin (4211, 63.3), Somália (4999, 75.1) – Olekszandr 

Zubkov (4514, 67.8), Myrto Uzuni (3989, 

59.9), Tokmac Nguen (6248, 93.9). 

A Barcelona kezdőcsapata az FTC ellen az NSO-olvasók szerint: 

Neto (6134, 92.2) – Sergi Roberto (4585, 68.9), Gerard 

Piqué (6120, 92), Clément Lenglet (5306, 79.7), Sergino 

Dest (4090, 61.5) – Sergio Busquets (5331, 80.1), Frenkie de 

Jong (5316, 79.9) – Antoine Griezmann (5099, 76.6), Philippe 

Coutinho (4864, 73.1), Ansu Fati (4681, 70.3) – Lionel Messi (6080, 

91.4). 

Olvasóink a Barcelona kezdőcsaptára is szavaztak. A kapuban Netóval 

helyettesítenék a sérült Marc-André ter Stegent. A mezőnyjátékosok közül 

Gerard Piqué kapta a legtöbb voksot, a hatszoros aranylabdás Lionel Messi 

„csak” a második helyen végzett – igaz, valószínűleg ehhez hozzájárult, hogy 

a magyar csapatért szorító szurkolók feltehetőleg örülnének, ha Messi miatt 

nem kellene aggódnia a Fradinak... 
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Ropogós, omlós libacomb 
 
 
1.Alapos tisztítás után a húst jól besózzuk, a bőrét is. Egy tepsibe 

helyezzük, a bőrükkel lefelé. 
 

 
2. A sütőt előmelegítjük 220°C -ra és betesszük a húst. Kb. 35-45 

perc alatt nagyjából kisül a bőréből az összes zsír, és ekkor 
megfordíthatjuk a combokat. Ezt az oldalt is sütjük kb. 30-35 
percet. Kicsit színesedjen is meg! A felesleges zsírt szedjük ki a 
combok alól, de még maradjon kb. fél cm magasan. Utána 
szorosan fedjük le a tepsit alufóliával, és tovább sütjük, azaz 
puhítjuk, kb. 20-30 percet. Az idő elteltével ellenőrizzük, hogy elég 
puha-e. 
 
3. Vegyük vissza a sütő hőfokát 190°C-ra. 

 

4. Ha omlós, puha a hús, levesszük a fóliát, és kb. 15 percet még 

visszatesszük, hogy még szebb színt kapjon.  
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Sztárok és kutyák 
Összeszedtük Hollywood négylábúit, akiknek legalább olyan 

alap, hogy tudunk a létezéséről, mint amennyire alapnak számít a 

reggeli kávé vagy a fényvédős hidratáló. 

1.Shawn Mendes és Tarsan  3.Camila Mendes 

 

 
2.Chris Evans és Dodger 
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                                      Leadási határidő:november 30 

 

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!  

  

A  megoldás egy megújuló energia neve.    

 

 

 

 

1. Ez az állatok eledele.   
2. A juh más elnevezése. 
3. Ebben tartják a bort. 
4.  A szarvasok 
szeptemberben ezt 
csinálják. 
5. K betűs férfi név. 
6. Ez dobog a testünkben. 
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A béka elmegy a jósnőhöz, aki a kristálygömbje 

segítségével azt jósolja neki: 

- Nemsokára találkozni fogsz egy csinos lánnyal. 

Mire a béka: 

- És hol találkozunk, a tóparton? A pataknál? 

- Nem! Biológiaórán. 

 

- Jean! Miért dobta bele az órámat a gőzölgő fazékba? 

- Mert fő a pontosság, uram! 

 

- Jean! Mi volt ez a csattanás? 

- Egy autó bekanyarodott a garázsba! 

- De hát nálunk nincs is garázs! 

- Hát ez volt a csattanás! 

 

Két IT szakember beszélget: 

- Tegnap megkértem a barátnőm kezét! - meséli az egyik. 

- És, igent mondott? - kérdi a másik. 

- Nem tudom, még nem válaszolt az email-re... 

 

Hirdetés egy kutyás újság egyik oldalán: 

"Kutya eladó. Nem válogatós, megeszik mindent. Szereti a 

gyerekeket." 

 

By: v.gábor 


