
 

 

A lövői diákok lapja.  2021 január Jó szórakozás 

A tartalomból: 

 
1. oldal: Címlap 
2. oldal: Fél év vége 
3. oldal: Január 
4. oldal: Ökorovat 
5. oldal: Interjú 

  

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

 

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

Gábor, Pukler Barnabás, Juhász Botond, Juhász Zoltán, Bausz 

Gábor, Bausz Márk 
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Fél év vége 
 

A 2020/2021-es tanév rendjéről 
szóló kormányrendelet alapján az 
iskolai év szeptember 1-jén, kedden 
kezdődik, és 2021. június 15-ig tart.  

Ezen belül az első félév 2021. 
január 22-ig tart majd, az iskolák 
január 31-ig értesítik a diákokat és a 
szülőket a félévi eredményekről. 
 
 

 



2. Sulilap  

 



3. Sulilap  

Felvételi a koronavírus alatt 
 

Mint minden évben, idén is 

felvételiztek a nyolcadikosok, 

és akik kisgimnáziumba 

jelentkeztek. Az előzőektől 

eltérve minden teremben 

maximum 10 ember írhatta, így 

sehol sem volt tumultus. Természetes volt a maszk, mint 

mindenhol mostanában. Sokat cikkeztek arról, hogy 

mennyire nehéz volt a magyar feladatsor, erről 

mindenkinek saját véleménye van, de a matek sem volt 

egyszerűbb, mint bármikor máskor. Én úgy gondolom, 

emberfüggő, kinek melyik a nehezebb. Már fent vannak a 

kijavított változatok az Oktatási Hivatal oldalán. 

 

Téli könyvek 
Mit kezdünk ilyen időben magunkkal, amikor senki nem mehet 

sehová, zárva van minden mozi és szórakozóhely, az ember 

pedig megnézett már minden sorozatot a nappalijában? 

Ilyenkor kerülnek elő a könyvek, amik sok esetben úgy magukba 

szippantják az olvasót, hogy garantáltan nem fog unatkozni 

délután. Összeszedtem pár könyvet, ami segíthet elűzni az 

unalmat:  

 Philip Pullman- Arany iránytű-trilógia 

 Clive Staples Lewis- Az oroszlán, a 

boszorkány és a ruhásszekrény 

 Katherine Arden-A medve és a 

csalogány 

 J.R.R. Tolkien- Karácsonyi levelek 

 Christelle Dabos-A tél jegyesei-  A tükörjáró 
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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: 

Elmaradott energiagazdálkodás 

A fosszilis tüzelőanyagokból nyert energia nagy aránya 

vezetett az első két globális környezeti problémához: a 

levegőszennyezettséghez és így a globális klímaváltozáshoz. 

Ezt felismerve egyre több ország szorgalmazza, hogy a 

felhasznált energia minél nagyobb része származhasson 

megújuló forrásokból: elsősorban szél- és naperőművekből, 

illetve olyan forrásokból, mint a geotermikus energia – vagy a 

tengerek, az árapály mozgási energiáját hasznosító erőművek. 

Az elmaradott energiagazdálkodás problémájára adott válasz 

magával hozta az új gyártástechnológiákat, illetve az 

energiahatékonyabb felhasználási módszerek elterjedését. 

Sajnos a meglévő ipari és közlekedési infrastruktúra teljes 

átállása még nagyon messze van. A fejlődő országok, 

gazdaságok megnövekvő igényeire még mindig a fosszilis 

anyagok égetése ad olcsóbb megoldásokat, gondoljunk csak az 

indiai és kínai szénerőművekre. 

 

https://xforest.hu/megujulo-energiaforrasok/
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Interjú Vida Gáborral! 
 
-Mi a kedvenc tantárgyad? 

Matek, Töri 

 

-Ki a kedvenc tanárod? 

Ősz Éva néni, Szabina néni 

 

-Mit szeretsz sportolni? 

Focit 

 

-Hol focizol? 

Lövő SE 

 

-Mi szeretnél lenni felnőt korodba? 

Mezőgazdász 
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A hét meccsei 

A január 25-étől február 1-jéig tartó héten az alábbi 
meccsek lesznek: 

Mtk- 1.30.12:30 -Puskás 

Mezőkövezsd- 1.30 14:30 -ÚJPEST 

FTC- 1.30.17:00 -KISVÁRDA 

MOL FEHÉRVÁR- 1.30.19:30 -HONVÉD 

ZTE- 1.31.14:10 -PAKSI FC 

DVTK- 1.31.16:15 -MTE 
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   Receptek Disznótoros káposzta 

 
 

Előkészítés 
20perc 
Főzés 
150perc 
Összesen 
170perc 
414 kalória / adag  

 20 dkg sertéstarja 
 0.5 kg sertéscsülök 

 30 dkg sertésszív 
 30 dkg sertésvese 
 10 dkg sertésnyelv 
 70 dkg savanyú 

káposzta 
 1 nagy 

fej vöröshagyma 
 1 gerezd fokhagyma 
 2 

teáskanál fűszerpap
rika 

 2 púpozott 
ek. finomliszt 

 3 ek napraforgó olaj 
 10 szem bors 
 4 dl tejföl 
 2.5 l víz 

 

A lisztből, az olajból világos rántást sütünk, ha kész, 
belekeverünk egy kis hideg vizet, meg a pirospaprikát. 

1.      A levesből kivesszük a húsféléket, tálalásig 
melegen tartjuk, majd a levest berántjuk. Az 
elpárolgott vizet pótoljuk. 

2. 10 percig főzzük a rántással, utánaízesítjük sóval. a 
borsot kivesszük. 

3. Tálalhatjuk is, a tejfölt és a főtt húsféléket mindenki 
maga szedi a tányérjába, rá pedig a levest. 
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Erzsébet királynő a social médiában? 

A 94 éves II. Erzsébet királynő köztudottan a 

Buckingham-palota lakója, de az államügyek mellett 

nem sok ideje maradna főzni vagy mosni, ezért az 1200 

fős alkalamazott-sereg 

felelős. A királynő 

mindegyikükkel kedvesen 

és tisztelettel bánik, így 

nem meglepő, hogy sokan 

szeretnének neki dolgozni. 

Jó főnök szép környezet, hisz a világ egyik legszebb 

palotájáról beszélünk, kell ennél jobb?  Sajnos limitált a  

helyek száma, ezért sokaknak nincs lehetősége itt 

dolgozni, de most új esély nyílik, ugyanis Erzsébet 

királynő egy álláshirdetéssel 

állt elő. Egy olyan embert 

keres, aki elvállalja, hogy a 

social médiába vezeti a 

Buckingham-palota lakóit, 

köztük a királynőt is. Ezért 

persze busásan megfizetik. 

Feladata az lenne, hogy vezesse a palota Instagram 

oldalát, segédkezzen a videók és a képek 

megszerkesztésében és kövesse az aktuális trendeket.  

Erre a lépésre azért volt szükség, mert a királynő 

fontosnak tartja, hogy haladjon a korral és ez még 

közkedveltebbé teszi.  
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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 településforma neve.    

 

            

            

            

            

            

            

            

1. Ez van a bikák fején. 
2. Ő csinálják a tetőt. 
3. Noé ezt építette. 
4. Kerti hulladék. 
5. Egyiptomban… járás volt. 
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Az egyik börtönőr a másikhoz: 

- Képzelje, a 152-ből megszökött az éjjel valaki. 

- Na hála istennek, már három napja nem tudok aludni a 

fűrészelése miatt! 

 

- Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti a szegényeket? 

- ??? 

- Sokat teremtett belőlük. 

 

- Mi a töpörtyű neve Amerikában? 

- ??? 

- Disznóchips. 

 

- Mit fűrészel a macska? 

- ??? 

- A kutya fáját. 

 

- Mért visel a maffiózó napszemüveget? 

- ??? 

- Nehogy fény derüljön az igazságra! 

 

Bíróságon: 

- De hát maga már többször volt büntetve! 

- Ne legyen ilyen egyoldalú, bíró úr, többször voltam 

szabadlábon is! 
 


