
 

 

A lövői diákok lapja.  2021 március Jó szórakozás 

A tartalomból: 

 
1. oldal: Címlap 
2. oldal: Nőnap 
3. oldal: Március 15. 
4. oldal: Ökorovat 
5. oldal: Interjú 

  

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

Kedves Diákok! 
A vírushelyzet miatt és a digitális oktatásra való átállás miatt ebben a 

hónapban csökkentett oldalszámmal jelenünk meg 

 

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

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

Gábor, Bausz Márk 
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Nőnap 
 

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet 

és megbecsülés kifejezésének napja, 

amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 

óta) minden év március 8-án tartanak. A 

nemzetközi nőnapot az ENSZ is a 

világnapok közt tartja számon. 

 

Története: 

A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az 

egyszerű, de mégis történelmet alakító nők 

napja, ami a nők évszázados küzdelmét 

eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és 

lehetőségekért vívtak. 
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Petőfi halála 
 

Biztosan meghalt Petőfi a segesvári 

csatában? Osztrák jelentések ezt 

bizonyítják, de konkrétan semmi 

kézzelfoghatót nem találtak, ami 

igazolná ezt. Több elmélet is született, 

az egyik, hogy egy istállóban szállt meg 

két társával egy titokzatos honvédtiszt, 

de reggelre elhunyt. Sírját kiásták, 

akkor azt hitték, tényleg Petőfi az, de később rájöttek, 

hogy a koponya egy öregemberé volt. 

 Létezik egy teória arról is, hogy az oroszok magukkal 

vitték őt Szibériába, ahol meghalt és Barguzinban van 

eltemetve. A Megamorv-expedíció során megvizsgálták a 

csontvázat, és megállapították, hogy a csontváz egy nőé, 

és ez a hivatalos álláspont a mai napig. A kutatók 

engedélyt kértek arra, hogy DNS-mintát vegyenek a 

szülei csontvázából, de később kegyeleti okokból a 

belügyminiszter visszavonta azt. Ezután a csontokat 

kicsempészték Magyarországról, attól tartva, hogy a 

hatóság lefoglalja és megsemmisíti 

azt.  Később egy kínai kutatás 

megállapította, hogy a barguzini 

csontváz Petőfié volt, de utána 

rávilágítottak a kutatás 

hiányosságaira, ezért korántsem 

biztos az eredmény. Pontosan a 

mai napig sem tudni, hol halt meg 

Petőfi Sándor és hol temették el.  
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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: 

Hulladékkeztelés, a hulladék 

újrahasznosításának alacsony aránya 

A fenntartható és racionális hulladékkezelés az egyik legsürgősebb 

globális környezeti probléma lett napjainkra. Az erőforrások túlzott 

felhasználása és a műanyagok előállítása világméretű válságot okoz a 

hulladékok ártalmatlanításában. A fejlett országok híresek arról, hogy 

túlzott mennyiségű szemetet és ipari hulladékot termelnek, és 

hulladékaik egyre nagyobb lerakókban, egyes helyeken a tengerekben 

végzik. 

A szemetet sokszor egyszerűen elszállítják a kevésbé fejlett országokba. 

Régebben az egyik legnagyobb szemétimportőr Kína volt, de mára gyakran 

Fekete-Afrika, illetve Banglades a szemét végállomása. Tragikus az a 

helyzet, hogy a fejlődő világ, mondjuk, a fast fashion ruhaneműk 

előállításának környezeti terhelésén túl az ebből keletkező hulladékok 

feldolgozását is kénytelen magára vállalni. 

A szelektíven gyűjtött szemét minél nagyobb arányú újrafeldolgozása 

mellett az is cél, hogy ilyen hulladékfajták ne is keletkezhessenek. Egyre 

több országban látják be, hogy az egyszer használatos műanyagok, 

gyorséttermi csomagolóanyagok, a túlzó csomagolás és az olcsó 

elektronikus készülékek használata nyomán keletkező hulladékok rendkívüli 
pazarlásnak számítanak, és veszélyeztetik az emberek életminőségét. 
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MÁRCIUS HÓNAP BL MECCSEI 

Borussia Dortmund -03.09.21.00- Sevilla 

Juventus -03.09.21.00- FC Porto 

Liverpool -03.10.21.00- Lipcse 

PSG -03.10.21.00- Barcelona 

Manchester City -03.16.21.00- Mönchengladbach 

Real Madrid -03.16.21.00- Atalanta 

Bayern München -03.17.21.00- Lazio 

Chelsea -03.17.21.00- Atletico Madrid 
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ZÖLDFŰSZERES LASAGNE 

       HOZZÁVALÓK: 

 60dkgfriss spenót 

 1dbvöröshagyma 

 2gerezdfokhagyma 

 1csomlasagne tésztalap 

 2dltej 

 3ekmüzli 

 15dkgzöldfűszeres krém sajt 

 só 

 bors 

 1csipszerecsendió 

 10dkgementáli sajt reszelve 

 

1: A spenótot megtisztítjuk, megmossuk majd 
lecsepegtetjük. A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, 
apróra vágjuk, ezután a sütőt 200 fokra előmelegítjük. 

2:   A vajat felforrósítjuk, megpirítjuk rajta a hagymát és a 
fokhagymát. Hozzáadjuk a spenótot, addig pároljuk, amíg a 
levelek kissé összeesnek, végül leszűrjük és félretesszük. 

3.   Felforrósítjuk a et, belekeverjük a müzlit, a krémot, és 
sóval, borssal, szerecsendióval ízesítjük. 

4:   Tűzálló tálba kevés szószt öntünk, és kibéleljük egy sor 
tésztalappal. Erre egy réteg spenót, majd tészta, spenót, 
amíg elfogy. A maradék szószt ráöntjük, megszórjuk a tal, 
és a sütőben kb. 45 percig sütjük. 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/friss_spenot_
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/voroshagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/fokhagyma
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/lasagne_tesztalap
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/muzli
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/so
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/bors
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/szerecsendio
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Cole-nak új barátnője van? 

Cole Mitchell Sprouse 1992. augusztus 4-én született 

Toszkánában, Olaszországban. 4 hónapos volt, amikor 

szülei úgy döntöttek, hogy 

visszaköltöznek Amerikába. 

Ikertestvérével Dylan Thomas 

Sprouse-sal, aki a magyar modellel 

Palvin Barbival van együtt, 2008-

ban lettek ismertek a Disney 

Channel, Zack és Cody a 

fedélezeten c. műsorában. 2017-ben 

magkapta Jughead Jones szerepét a Riverdale c. 

sorozatban, majd 2019-ben Will Newman-t alakította a 

Két lépés távolság c. filmben.  

Mióta Lili Reinhart-tal, aki ugyancsak az egyik 

főszereplőt alakítja a Riverdale-ben, szétmentek, 

elkezdett találkozgatni valakivel, de kapcsolatuk nem 

volt tartós, így 

végül nem lett 

belőle semmi, de 

nemrég a Page Six 

egyik fotósa 

lencsevégre kapta 

Ari Fournierre-rel 

kézenfogva sétálgatni, de amint észrevették, hogy 

társaságuk van elengedték egymás kezét, amiből arra 

következtethetünk, hogy még nem szeretnék 

nyilvánosságra hozni kapcsolatukat.  
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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. A feleség élet társa. 
2. Dalszöveg: …Két Kicsi …baktat a hegyre, … 
3. Az ovisok úgy mondják az autót. 
4. Úgy néz ki mint a spenót. 
5. Ilyen az Rtl … 
6. Ez van a távirányítóban. 


