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Elsőseink 
 

Iskolánkba idén is új elsősök érkeztek. 
Osztályfőnökük Németh Annamária.  

Osztálynévsor:  
 
Buczkó Róza 
Dobovánszky Anna 
Dóczi Nimród Gyula 

György Roland 
Hollósi Nóra 
Ipkovich Fanni 
Jánvári Zita 
Kondics Rebeka 
Kovács Flóra 
Mayer Lilla 
Mayer Márton 
Moldován Noel 

Nemes Atilla 
Ölbei-Greco 
Ferenc 
Raffai Máté 
Száraz Bence 
Szőke Benett 
Sztojka Rómeó 
Dominik 
Tóth Bettina Rita 
Vajda Natália 
Kamilla 
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Anne Geelhaar: A szüret 
 

Volt egyszer egy barátságtalan, szürke 

patkány. Dombon lakott egy házikóban, 

onnan járt vadászni, és mindent 

megevett, ami csak az útjába került. 
Egy napon kedve támadt valami édes 

csemegére. 
A nyár melege pirosra érlelte a bogyókat, 

a diót, az almát, a körtét meg a szőlőt: a kertekben vidáman lengedezett 

az őszi szél. Megcibálta a fákat, bokrokat, hogy csak úgy potyogott róluk 

a sok gyümölcs. 
A cickány vette a kis kocsiját és ussu neki, elindult a dombról lefelé, a 

kertekhez. 
Odalent mindent összehordott, amit csak talált; ne maradjon itt másnak 

semmi! 
Amikor jól megtelt a kiskocsi, indulni akart vele. De nehéz volt ám a 

kocsi, és a dombra meredek út vezetett. 
-Megtoljuk! – huppant le a mókus a fáról. A fűből előugrándozott a 

béka, a bokorból a sün is előtipegett a káposztásból. Valamennyien 

segíteni akartak. 
A cickány rájuk mordult: - Magam is elboldogulok! – Félt, hogy az 

állatok részt kérnek a gyümölcsökből. 
Csak húzta, húzta egymaga a kocsiját. De a dombra vezető út meredek 

volt, a kocsi pedig nehéz. A cickány hiába erőlködött, a kocsi egyszer 

csak nekiiramodott és visszagurult a lejtőn. 
Odaugráltak, odatotyogtak erre az állatok, fogták és jól megtolták a 

kocsit. – Hó – rukk! -. Egykettőre ott is állt 

már a ház előtt. 
A cickány döbbenten kérdezte: - Miért 

segítettetek? 
-Mert láttuk, hogy nem bírsz vele egyedül! – 

felelték az állatok és indulni akartak. 
Elszégyellte magát erre a barátságtalan, 

szürke patkány. Tüstént asztalt terített és jó szívvel megvendégelt 

mindenkit 
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Negyed kiló műanyagot eszünk 

meg évente 

Az emberek a táplálékkal átlagosan körülbelül 5 gramm műanyagot 
fogyasztanak hetente, ami egy bankkártya súlyának felel meg. 
A mikró műanyagok emberi fogyasztásáról készült jelentés szerint az 
ételekkel és italokkal átlagosan 2000 apró műanyagdarab kerül az 
ember szervezetébe, ami éves szinten több mint 250 gramm 
műanyagot jelent. 
Az 52 tanulmány alapján készült részletes elemzés szerint a mikro 
műanyagok elsősorban az ivóvízből kerülnek a szervezetünkbe – 
ebbe beletartozik a palackozott víz is. A szennyezettség azonban 
régiónként változik: az Egyesült Államok és India vizeiben például 
több mint kétszer annyi műanyag található, mint Európában vagy 
Indonéziában. Európában a legkisebb a csapvíz műanyag-
szennyezettsége, itt 500 milliliterenként 1,9 (100 mikrométernél 
nagyobb) műanyagdarabot tartalmaz az ivóvíz, míg a 
legszennyezettebb régióban, az Egyesült Államokban 4,8-at. 
A mikró műanyagok potenciális egészségügyi kockázataival már 
számos kutatás foglalkozik, de az emberekre gyakorolt hatásait még 
mindig nem térképezték fel eléggé – egyedül azt tudni, hogy a mikró 
műanyagok belélegzése a légutak gyulladását eredményezheti. A 
tengeri állatoknál viszont már kimutatták, hogy az emésztő- és légző 
rendszerükben talált, magas koncentrációjú mikró műanyag jelenléte 
korai halálozáshoz vezet. Laboratóriumi kísérletekben pedig azt is 
bizonyították, hogy az ember tüdejére, májára és agyára is mérgező 
hatással vannak az apró műanyagdarabok. 

A mkró műanyag 

A Dunában két mérést végeztek, és egy köbméterben 50 
műanyagrészecskét találtak – az eddigi magyarországi mérések 
közül ez a legnagyobb érték, ráadásul a Budapest alatti szakaszon a 
koncentráció emelkedett. A Dunában a legnagyobb mennyiségben a 
fogyasztási cikkekhez, csomagolóanyagokhoz felhasznált polietilént, 
polipropilént és polisztirolt mutatták ki. 
A Tiszán a 300 mikrométernél nagyobb műanyagok darabszáma egy 
köbméter vízben 4,9 volt, a Tisza-tóból származó mintában 23,1 
részecskét találtak. 
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Interjú Vissi Valérral 

 
-Hányadikos vagy ? 

-7. osztályos vagyok. 

 

-Mi a kedvenc tantárgyad? 

-A tesi és a német. 

 

-Mi akarsz lenni nagy korodba? 

-Agrármérnök.  

 

-Mi a hobbyd? 

-A traktorozás és a biciklizés. 

 

-Ki a legjobb barátod? 

-Bausz Gábor. 
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AAAZZZ   EEELLLMMMAAARRRAAADDDTTT   OOOLLLIIIMMMPPPIIIÁÁÁRRRÓÓÓLLL   

Mint tudjuk a legtöbb bajnokság sajnos elmaradt a nyáron a 

COVID-19 járvány okozta karantén vagy csak szimplán a 

vírushelyzet miatt. Ebben a rovatban az idei (elmaradt) 

olimpiáról kaphatnak tájékoztatást. 

Az idén nyárra tervezett tokyoi olimpiát jövő nyárra 2021. július 

23-ától 2021. augusztus 8-áig tart majd az előre tervezett 

helyszínen és a szokásos versenyszámokkal. 

A továbbiakban az egyes sportokon belül induló magyar 

sportolókról találnak egy listát: 

 Asztalitenisz: Pergel Szandra, Madarász Dóra 

 Birkózás: Lőrincz Viktor, Lőrincz Tamás 

 Kajak-kenu: Kopasz Bálint, Balla Virág 

 Ökölvívás: Gálos Roland 

 Öttusa: Demeter Bence, Kovács Sarolta 

 Sportlövészet: Péni István, Sidi Péter 

 Torna: Kovács Zsófia 

 Úszás: Rasovszky Kristóf 

 Vitorlázás: Berecz Zsombor, Érdi Mária 

 Vívás: Kreiss Fanni, Decsi Tamás 
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Receptek  

Őzpörkölt 
 
hozzávalók / 8 adag 
200perc / előkészület: 50 perc főzés: 150 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Páchoz      Pörkölthöz: 
30 dkg fehérrépa 3kg őzhús 

 15 dkg zeller 6 közepes fej makói hagyma 
 30 dkg vöröshagyma 30 dkg lecsóparika 
 33 g fokhagyma 3 közepes db paradicsom 
 15 g koriandermag 5 gerezd fokhagyma 
 15 g fenyőmag 250g sertészír 
 15 g szemes bors 200g füstölt szalonna 
 6 db babérlevél 2 db babérlevél  
 3 dl vörösborecett 2db zúzott borókabogyó 
 6 dl száraz vörösbor 1g szegfűbors 
  7.8 l Víz  1ek őrölt fűszerkömény 

  1ek morzsolt majoranna 
  1ek aprítotott tárkony 
  1ek kakukkfű 
  3ek fűszerpaprika 
  Frissen őrölt fekete bors 
  3dl száraz vörösbor 
  Só ízlés szerint  
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Britney Spears és a 

gyámság? 
Az énekesnő 38 éves kora ellenére még mindig 

gyámság alatt áll. Mit is jelent ez pontosan? Nem 

dönthet önállóan jogi vagy pénzügyi 

kérdésekben. Eddigi gyámjának Andrew Wallet-

nek konkurenciája akadt. Britney édesapja Jamie 

Spears. Ezt a team free Britney rajongók még 

nagyobb 

felháborodást 

kelltette, de Walett 

ezt nyilatkozta az 

ügyben.  

„Nem Britney 

érdekeit szolgálja, ha 

kikerül a felügylete 

alól” 

Elmondása szerint 

vannak emberek, 

akik végül kikerülnek 

a gyámság alól, de Bitney nem ide tartozik. Így 

hát folytatódik a verseny a két férfi között a 

#team free Bitney fanok pedig egyelőre alul 

maradtak. 

 



9. Sulilap 

                                      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!  Ez a  megoldás egy állat neve.    

 

          

          

          

          

         s 

          

          

 
 
1. 4 évente rendezik. 
2. Földön kívül van. 
3. Régen a só értékesebb volt. 
4. Nem alszik hanem  …    van. 
5. Ilyen is lehet a zokni. 
6. Ezt csinálja a disznó ha eszik. 
7. Egy rovarok egy rendje 
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- Mióta tudnak a skótok úszni? 
- ??? 
- Mióta feltalálták a hídvámot! 
 
Két béka beszélget: 
- Te miért szedsz fogamzásgátlót? 
- Mert megvéd a gólyától! 
 
- Hogy találták fel a rézdrótot? 
- ??? 
- Két zsidó talált egy rézpénzt. 
 
- Mi a különbség az anyós és az akácfa között? 
- ??? 
- Az akácfa nem vérezi össze a láncfűrészt! 
 
- Képzeld! Apósomnak vénségére elment az esze. 
Átoperáltatta magát nővé. 
- Na és akkor mi van?  
- Hát nem érted? Nekem most két anyósom van!  

 


