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A nagyböjt 
 

A nagyböjt a 

keresztény 

közösségekben a 

húsvét előtti negyven 

napos előkészületi, 

bűnbánati időszak. 

Lényege húsvétra, 

Jézus Krisztus 

feltámadásának 

ünnepére való 

felkészülés a hitben 

való elmélyülés, a 

kiengesztelődés és a 

lemondás révén. 

 

 A vallásos gyakorlat 

középpontjában 

ebben az időszakban 

a bűnbánat, a 

megtisztulás, az 

áldozatvállalás és a 

könyörgés áll, 

kifejezve az ember 

Isten iránti szeretetét. 

A nagyböjt 

lelkületének része az 

ima és a szegények 

megsegítése is. 
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Diákönkormányzati gyűlés 
 

Február 16-án, kedden 

megtartották a tankerületi 

diákönkormányzati gyűlést 

online. A megbeszélésen új 

elnököt választottak, és 

mindenki reméli, hogy pezsgőbb diákélet vár ránk a 

jövőben. Egy diák elmondta, hogy jövőre talán több dolgot 

lehet megvalósítani, és köszöni mindenkinek, hogy így vírus 

alatt is próbáltak programokat szervezni a gyerekeknek. 

Iskolánkat Hollósi Laura nyolcadikos tanuló képviselte.  

 

Busójárás 
 

A magyar busójárás leginkább Mohácshoz köthető, itt van 

a legnagyobb hagyománya ennek a népszokásnak. Monda 

nem köthető hozzá, de fent maradt egy olyan történet, 

hogy a sokácok megelégelték a török elnyomást, és vérrel 

festett álarcokkal, birkabőrbe öltözve, zajkeltő 

eszközökkel kergették el őket. Mondják még azt is, hogy a 

tél elűzésére szolgálnak ezek a jelmezek. Az UNESCO 

2009 szeptemberében, az 

Egyesült Arab Emírségek 

fővárosában, Abu-

Dzabiban rendezett 

kormányközi bizottsági 

ülésén felvették a 

szellemi örökség 

reprezentatív listájára a Mohácsi busójárás jelölést.  
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Forrás: xforest.hu 

A 10 legsúlyosabb globális környezeti 
probléma 

Ebben a sorozatban az aktuálisan a környezetre legkárosabb szennyezéseket, 
tevékenységeket és ezeknek következményeit ismerheted meg. Második számunk: 

A társadalmi konfliktusok számának növekedése 

Az anyagi és szellemi javakhoz való korlátozott hozzáférés, az 
oktatás hiánya állandósuló feszültséget teremt. 

Ennek egyenes következménye a migráció és a Föld sok 
országában időről időre megjelenő menekültválság, ami az 
emberi tragédiákon túl környezeti gondok sorát hozza 
magával.  

Ahogy környezetünk rohamosan változik, egyre inkább 
tudatosulnia kell annak, hogy nem csupán elszigetelt helyi 
jelenségek léteznek, a globális környezeti problémák többsége 
valamilyen formában mindenkit érint. Néhányuk kicsi, és csak 
a helyi ökoszisztémák egy részére van hatással, de vannak 
olyanok is, melyek drasztikusan megváltoztatják a jól ismert 
tájat.  

Van, akik azt mondják, hogy már késő. Mások a globális 
környezeti problémákat tagadják vagy bagatellizálják. Egy 
biztos, az utolsó pillanatokat éljük ahhoz, hogy változtassunk, 
hogy tegyünk bolygónkért,  magunkért, gyermekeink jövőjéért. 
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Forrás: xforest.hu 
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Interjú Juhász Zolival! 

 

 
- Mi a kedvenc tantárgyad? 

Töri. 

 

- Mit szeretsz sportolni? 

Foci. 

 

- Melyik csapatban játszol? 

Lövő SE. 

 

- Hogy hívják az edződet? 

Balázs bácsi. 

 

- Ki a kedvenc tanárod? 

Gulácsy Éva néni. 
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A hét meccsei 

DVTK- 02. 06.14.45. -KISVÁRDA 

MEZŐKÖVESD- 02. 06.17.00. -HONVÉD 

MTK- 02. 06.19.30. -ÚJPEST 

PAKSI- 02. 07.14.10. -MTE 

ZTE- 02. 07.16.15 -PUSKÁS 

FERENCVÁROS- 02. 07.18.30. -MOL FEHÉRVÁR 
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Farsangi Fánk 
 

Előkészítés 20perc, Sütés 

40perc, Összesen 60perc 

 100 dkg finomliszt 

 5 dkg porcukor 

 10 dkg vaj (olvasztott) 

 4 db tojássárgája 

 1 dl rum 

 4 dkg friss élesztő 

 8 dl tej 

 1 csipet só 

 10 dl napraforgó olaj 

 

Elkészítés: 

 2 dl langyos tejben elkeverünk 1 evőkanál cukrot, és felfuttatjuk benne 
az élesztőt. 

 A lisztet átszitáljuk, elkeverjük benne a maradék porcukrot és a sót. 

 A közepébe mélyedést készítünk, és ide tesszük a tojások sárgáját, 
rumot, az olvasztott (de nem forró) vajat és a felfuttatott élesztőt. 

 Még kb. 5 dl tejjel jó alaposan kidagasztjuk a tésztát. Eleinte a kezünkre 
és a tálra is ragad, de kb. 10 perces dagasztás után szépen elválik az 
edény falától. 

 Belisztezzük a tálat és a tészta tetejét, és egy konyharuhával letakarva 
kb. 1 órán át langyos helyen a duplájára kelesztjük. 

 Egy lisztezett deszkára borítva kb. 1 cm vastagságúra sodorjuk és 
nagyszagattóval fánkokat szaggatunk belőle. 

 Közben egy nagyobb lábasban (azolajlegalább 3 cmmélységű 
legyen)melegedni tesszük az olajat. 

 Ha az olaj kellőképpen meleg (egy fánkot beletéve tudjuk leellenőrizni), 
akkor annyi tésztát teszünk bele, hogy szabadon tudjanak egymás 
mellett úszni. Úgy tesszük bele a fánkokat, hogy megfordítjuk és a felső 
részük kerüljön alulra. 

 A fánkokat először fedő alatt sütjük kb. 2-3 percig, majd egy lapát 
segítségével megfordítjuk, és a másik oldalát már fedő nélkül sütjük 
ugyanannyi ideig. 

 Az olajból kivéve papírszalvétára szedjük a fánkokat, és melegen 
tálaljuk. 
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Meghalt Siklósi Örs, 

az AWS frontembere. 

Az AWS-t 2006-ban alapította 4 középiskolai barát, Brucker 

Bence, Kökényes Dániel, Siklósi Örs és Veress Áron. Első 

nyilvános fellépésüket a gimnáziumukban tartott tanévbúcsúztató 

ünnepséghez kötik.  2011-ben megjelent az első nagylemezük a 

Fata Morgana, ami még angol nyelvű volt.  Meghívást kaptak a 

Petőfi Rádió Akusztik c. műsorába. Több nagy bandával 

turnéztak: Tankcsapda, Depresszió, Road és a Leander Kills. 

2017-ben beneveztek a Dunal A Dal c. műsorába. A Dal 2018- ba 

bejutottak a Viszlát nyár c. dalukkal. A műsort meg is nyerték, 

így kijutottak Lisszabonban megrendezett Eurovíziós 

Dalfesztiválra, ahol 21. helyen végeztek. Több helyen is felléptek, 

például a Szigeten és az EFOTTon, valamint voltak külföldön, 

Ausztriában, Németországban, 

Szlovéniában, Romániában és az 

Egyesült Királyságban is.  

A banda frontembernél, a 29 éves 

Siklósi  

Örsnél, júniusban leukémiát 

diagnosztizáltak. Erre a daganatos 

betegségre a csontvelői sejtek kontrolálatlan szaporodása a 

jellemező. Ennek egyik következménye a fehérvérsejtek 

számának túlzott emelkedése. Az énekes hosszú ideig küzdött a 

betegség ellen, de február 5-én elhunyt. Családja, barátai és az 

egész ország gyászolja Siklósi Örst. A Tankcsapda is kifejezete 

részvétét a Facebook-on.  

 

„Fájó szívvel búcsúzunk tőled Siklósi Örs! Te voltál az, akinek a 

szíve mindig a helyén volt ebben a szakmában. Tehetségedre 

büszkék voltunk, nagy veszteség érte a magyar könnyűzenét. 

Nyugodj békében” 
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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!  Ez a  megoldás egy állat neve.    

 

            

            

            

            

            

            

            

1. Ezzel utaznak a vizeken. 
2. Egy férfi név. 
3. Ő gyógyít meg ha beteg vagy. 
4. Ez fogja össze a fát a fával. 
5. Ez van ha elmúlik egy év. 
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- Lányom, szeretnék a vejem kedvében járni! Szerinted 

melyik ruhámat vegyem fel? 

 

- Szerintem azt, amiben utazni szoktál. 

 

- Szerinted hány éves lehet a mamám? - kérdi a feleség a 

férjtől. 

 

- Drágám, én zenetanár vagyok, nem régész. 

 

 Hogyan célszerű eltemetni az anyóst? 

 

- ??? 

- Úgy, hogy a feneke kiálljon a földből... 

- De hát miért? 

- Mert ha kimész a temetőbe, legyen hová beállítani a 

biciklit... 

 

- Három szúnyog közül melyik a rendőr? 

- ??? 

- Amelyik nyakon csíp! 

 

A rendőr vonatjegyet vásárol: 

- Egy retúr jegyet kérek. 

- Hová? - kérdezi a pénztáros. 

- Na mégis, mit gondol? Ide vissza! 


