
 

 

A lövői diákok lapja.  2021.szeptember Jó szórakozás 

A tartalomból: 
 

1. oldal: Címlap 
2. oldal: Elsőseink 
3. oldal: Iskolanyitás 

4. oldal: Ökorovat 
5. oldal: Interjú 

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

 

A szerkesztők: Vissi Valér, Vida Gábor, Pukler Barnabás, Bausz 

Gábor, Bausz Márk, Bausz Bertalan 



2. Sulilap  

Elsőseink 
 
A 2021/22-es tanév elsősei 28-an vannak. 

Osztályfőnökük Kriszta néni. 

Névsor: 
 

Bánhidai Szonja 

Baranyai Anna 

Baranyai Zalán 

Bereczki Kristóf 

Bor Panka 

Bors Aisah Árven 

Börcsök Barnabás 

Zoltán 

Brieber Boldizsár 

Dobovánszky Janka 

Fodor Boglárka 

György Roland 

Halász Dániel 

Horváth Adorján 

Horváth Zsigmond

 

Iliás Natasa 

Iliás Roland 

Jónás Mia 

Kántor Péter Roland 

Katona Bálint 

Kovács-Vass Bence 

Major Balázs Róbert 

Pál Gergely 

Papazoglu Bence 

Simon Noel 

Sztojka Marcell Stefán 

Sztojka Rómeó 

Dominik 

Temlin Luca 

Tischler Viktor 
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Szüret 

 
A szüret a parasztgazdaságokban kölcsönös segítséggel 

végzett társasmunka, a 19. század közepe előtt a földesrúi 

szőlőkben főként robotmunka. Nehezen indult a 2021-es 

év, mégis szép lesz 

a szüret, jó termés 

várható. Európa 

szerte minden 

évben 

Magyarország 

nyitja meg a szüreti 

időszakot a 

Csabagyöngye 

betakarításával. Idén a legkorábban érő szőlőfajta az 

elmúlt néhány év érési tendenciáihoz képest egy héttel 

később ért meg a szüretre. Hagyományosan a 

Csabagyöngyéből készül Európa első újbora, amely már 

szeptemberben elérhető lesz a boltok polcain. 

 

 

Itt volt a pápa 

 
Az 52. Nemzetközi eucharisztikus kongresszus befejező 

szentmiséjére látogatott Ferenc pápa. A 

budapesti rendezvény egy hétig tartott, a világ 

minden pontjáról zarándokoltak fővárosunkba 

a hívők.  



4. Sulilap    

Óriás pókok a lakásban, avagy „magyar madárpókok” 

 

Csendes nyári éjszaka a békés kertvárosban. Az 

ember gyanútlanul csattog mezítláb a konyha 

irányába, hogy frissítő után nézzen. Lassan 

kinyitja a hűtőajtót, majd a kiszűrődő fényben 

valami megmozdul a konyhakövön. Egy hatalmas 

test és nyolc, fürgén szaladó láb hosszú árnyéka 

kúszik végig a padlón, s bizony erre legtöbbünket 

egy pillanat alatt elönti a hideg veríték. 

A szubtrópusi, trópusi régiók embereit nem 

igazán lepi meg egy, a fentihez hasonló jelenet, hiszen náluk egész évben 

hétköznapi vendégek a majd tenyérnyi vadászpókok, sőt, néha madárpókok  

is, s jól tudják, hogy ezek a legritkább esetben marnak, azonban távol tartják 

az olyan hívatlan vendégeket, mint a csótányokat. Mi azonban 

Magyarországon egyáltalán nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy 5-8 

centiméteres lábfesztávolságú, ijesztően gyors pókokkal találkozzunk 

rendszeresen takarított, makulátlan portáinkon. Márpedig augusztusban és 

szeptemberben könnyen előfordulhat, hogy a ház körül, kertjeinkben, 

pincéinkben, vízóraaknákban élő óriások előmerészkednek rejtekükből, s 

vándorútra indulván betévednek a nyitott 

ajtókon és ablakokon, akár a szúnyogháló 

szűk résein át is. Alapvetően 

kétféleképpen reagálnak erre az emberek: 

van, aki egy dobozba tereli e lényeket, 

majd visszaengedi őket a kertbe, 

másokon eluralkodik a pánik, s bizony, 

olykor csattan az újság vagy a 

strandpapucs. Sok-sok emberen mélyen 

gyökerező félelem lesz úrrá e pókok 

puszta látványától is, s nem ezek a jelképes, számszerűsített összegek tartják 

majd vissza őket attól, hogy elpusztítsák félelmük tárgyát, ha átlépték a 

küszöböt és megsértették magánszférájukat. Ha azonban kicsit is nyit valaki 

afelé, hogy megismerje ezeket a lényeket, és nem a hatásvadász, esetenként 

pánikkeltő cikkekből tájékozódik róluk, talán közelebb kerül ahhoz, hogy egy 

jövőbeni találkozáskor egy pohár segítségével tessékelje majd ki látogatóját az 

udvarra. 

 
Forrás: ng.24.hu 
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Interjú Scheffer Imrével! 
-Melyik iskolában tanít? 

Lövőn,Sopronkövesden,Nagycenken. 

-Milyen tantárgyakat tanít? 

Hittan,informatika 

-Mi a kedvenc sportja? 

Kerékpározás. 

-Mi a kedvenc étele,gyümölcse? 

Marha pörkölt, barack, alma, szilva 

-Mi a kedven hobbija? 

Orgonálás, kórusvezetés 
 



6. Sulilap 

Európai  Iskola  Futás 

 
A Magyar Diáksport 
Szövetség (MDSZ) az 
idei évben is meghirdette 
az Európai Diáksport 
Napját, amelyhez a 
Forráskúti Általános 
Iskola is csatlakozott. 
2021.09.24-én délután az egész iskola mozgott, és 
a gyermekek nekivágtak a 2021 m-es távnak. A 
gyerekek bemelegítéssel kezdtek Trakperger Fanni 
testnevelő tanár segítségével, majd a többségük 
lelkesen futotta/kocogta le a távot a kellemes őszi 
napsütésben.  
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Bodza szörp. 

 
 
Hozzávolók: 

5 Liter víz. 

50dkg Cukor. 

70db Citrompótló. 

1 teáskanál borkősav. 

2db Citrom. 

8db Bodzavirág. 

 

Mossuk meg a citromokat. 

Szeleteljük fel a citromot! 

A bodzavirágot Mossuk meg! 

Keressünk egy 5literes üveget és öntsük egybe a 

hozzávalókat. 



8. 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.    

 

             

             

             

             

             

             

 
1. F-betűvel kezdődő tantárgy. 
2. Nem mini hanem… 
3. A hím tyúk. 
4. Ebbe a városba szokott lenni traktoros kiálítás 
5. Ha felkapcsolod világít. 
6. Magyarország fővárosa. 
 
 



9. Sulilap 

 

 
A részeg később ér haza, mint általában. A felesége rá is 

szól: 

- Na mi van, távolabbra költöztették a kocsmát? 

- Nem, csak az utat szélesítették meg egy kicsit. 

 

 Hogy hívják a gyors zsidó papot? 

- ??? 

- Mihamarabbi. 

 

Két autós beszélget: 

- Képzeld, pár nappal ezelőtt megbüntetett a rendőr tízezer 

forintra, mert nem a látási viszonyoknak megfelelően 

közlekedtem. 

- Miért, mit nem láttál? 

- A rendőrt. 

 

- Hogy veszi fel a székely a mobiltelefonját? 

- No, kia? 

 

- Miről ismerik meg a székelyt a budapesti vidámparkban? 

- ??? 

- Bicskával eszi a vattacukrot. 

 


