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2. Sulilap  

Az első félév vége, felvételi 

Az első félév 2022. január 21-ig tart, a diákok rövid 

időn belül megkapják az értesítőket és a 

bizonyítványokat. 

8.osztályos tanulóink közül néhányan felvételi vizsgát 

is tesznek iskolájukba válogatás, és felvétel érdekében. 

 



3. Sulilap  

Farsang 
Farsangvasárna  

 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókedd 

éjfélig, a hamvazószerdával kezdődő nagyböjtig a 

húsvétot megelőző 40. napig tartó időszak 

elnevezése. Hagyományosan a vidám lakodalmak, 

bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A 

farsang jellegzetessége, hogy a keresztény 

liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős 

vallási ünnep, alapvetően a gazdag 

néphagyományokra épül lásd: torkos csütörtök. A 

kereszténység előtti időkből származó farsangi 

mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században 

nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló 

szokásai miatt tiltották.A farsang csúcspontja a 

karnevál, hagyományos magyar nevén a farsang 

farka. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig 

tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok 

közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos 

városban ekkor rendezik meg a híres karnevált riói 

karnevál, velencei 

karnevál, 

Magyarországon 

pedig a farsang 

legnevezetesebb 

eseményét, a mohácsi 

busójárást.  
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Fák metszése 

A rendszeres metszés biztosítja a 

kiegyensúlyozott gyümölcshozamot és lehetővé 

teszi, hogy a korona egésze szellős és egészséges 

maradjon. Igaz, hogy a természetben a fák 

nincsenek metszve, azonban a kertekben 

nemesített fajtákat találunk, amelyek többet 

virágoznak, nagyobb gyümölcsöket hoznak és 

később is öregednek el, ha rendszeresen 

kezelésbe vesszük őket.Sok hobbikertész számára 

bonyolult, kiismerhetetlen dolognak tűnik a fák 

metszése.  
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Interjú Balla-Mosolits Krisztinával 
 

Mikor jutott eszébe, hogy tanár akar lenni? 

Családunkban elég sokan pedagógusok, és leginkább nagyapám 

hatására kezdtem el ezen gondolkodni, aki gránit diplomás pedagógus. 

Ez akkoriban volt, amikor szakközépiskolába jártam. Mivel 

zeneművészetiben érettségiztem ott adott, hogy vagy zenetanár vagy 

zeneművész irányba megyünk tovább. Nekem a zenei továbbtanulás egy 

sérülés miatt meghiúsult, ezért választottam a tanítóképző főiskolát, 

angol és ének szakiránnyal. Szerettem a gyakorlatokat és az egyetemi 

éveket. Külön kihívást jelentett angolul tanulni a pedagógia és 

pszichológiát. Mégis, 4 év múlva, mikor lediplomáztam meginogtam, 

hogy jó pályát választottam-e, ezért továbbtanultam és másod diplomát 

szereztem színháztörténész végzettséggel.  

  

 Mi a kedvenc állata? 

Nagyon szeretem a lovakat és kutyákat.  

 

Van-e háziállata? 

 Nincs!  

 

Mi a hobbija?  

Jelenlegi hobbim a futás és a síelés. Az utóbbit oktatom is. 

Időhiány tekintetében, de szinte bármikor örömmel hajlok egy hosszú 

futásra vagy síelésre. Korábban teniszeztem és lovagoltam is éveken 

keresztül, aztán egy nagy baleset miatt a lovaglás abbamaradt.  

 

Miért szeretett volna gyerekekkel foglalkozni? 

Hm.... valamiért mindig megtálaltak a gyerekek. Bárhova 

mentünk még anno szüleimmel (nyaralni, családhoz, kirándulni) 

valahogy a kisebb gyerkőcök körbevettek. Ők mindig feldobjak az ember 

hangulatát. Ha úgy érzed éppen lent vagy, akkor egy kisgyermek csillogó 

tekintete, vagy kacagó hangja felvidítja a napod. Úgy gondolom nagyon 

fontos a humor, ugyanis ezzel éles, nehéz helyzeteket könnyebben meg 

lehet oldani. Az óráimon is sokat viccelődűnk, nevetünk, amire fogékony 

az osztályom. Persze, megvan a "kötelező" komolyság is, de könnyebben 

haladunk előre 1-1 poén hatására.  

 

Mi a véleménye az iskolás gyerekekről? 

Minél tovább tartjuk meg a gyereket az életkorának megfelelő 

körülmények között, annál jobban fogja bírni az élet megpróbáltatásait. 

Adjunk meg nekik minden jót, és ebbe bele tartozik a jó iskola is! 
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FÁNK 
Hozzávalók: 

 100 dkg finomliszt 
 1 csipet só 
 1 citromból nyert citromhéj (reszelve) 
 4 db tojássárgája 
 4 db tojásfehérje 
 80 g porcukor 
 100 vaj (olvasztott) 
 4 ek rum 
 42 g friss élesztő 
 6 dl tej (langyos) 
 10 dl napraforgó olaj (a sütéshez) 
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Meghalt Gento, a Real Madrid 
történetének legsikeresebb játékosa 

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Paco Gento, a Real Madrid 

legendás labdarúgója. A szélső – teljes nevén Francisco Gento 

López – 1953 és 1971 között futballozott a klubban, hatszor nyert 

Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK), amivel máig rekorder. 

Hatszáz mérkőzésen 182 gólt szerzett a Real Madrid színeiben, és a 

hat BEK-diadala mellett 12-szer nyert spanyol bajnokságot, két 

alkalommal Spanyol Kupát, egyszer pedig Interkontinentális 

Kupát.Gento összesen 23 trófeát nyert a Real Madriddal, így a klub 

történetének legeredményesebb 

játékosa Marcelóval holtversenyben, aki a vasárnapi Szuperkupa-

sikerrel érte be. Marcelo beérte a Real Madrid legendáját, nincs 

nála sikeresebb focistája a klubnak. Hihetetlen pályafutás. Együtt 

játszott 1958 és 1966 között Puskás Ferenccel, illetve 1958 és 

1964 között Alfredo Di Stéfanóval, hármasukat minden idők 

legrettegettebb csatártriói közé sorolják. A spanyol válogatottban 

1955-től 1969-ig 43-szor lépett pályára és öt gól fűződik a nevéhez. 

 

https://rangado.24.hu/nemzetkozi_foci/2022/01/17/real-madrid-marcelo-23-trofea-gento/
https://rangado.24.hu/nemzetkozi_foci/2022/01/17/real-madrid-marcelo-23-trofea-gento/
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A közismert online multiplayer játék 

sodródik tovább az árral és Free-to-play 

modellre vált. 

 

 

 
A videojáték-ipar egyik legfontosabb évzáró 

eseményének immár hetedik alkalommal a decemberi 

The Game Awards díjátadó 

ünnepség számít, melynek 

azért tovább adott tíz éven 

át megszerzett patinájából 

az elődjének számító Spike 

Video Game Awards is. A 

műsor több szempontból is 

érdekes, hiszen amellett, hogy egy újságírókból álló 

zsűri megszavazza az év legjobbjának tartott játékát, 

számos újdonság bejelentésének és más videojátékos 

híreknek is teret ad. Szerencsére az idei show sem telt el 

meglepetések nélkül, például a közismert Battle Royale 

játék, a PUBG fejlesztője bejelentette, hogy a 

játék végérvényesen ingyenessé válik. 
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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 kertgondozási folyamat 
neve.    

 

             

     E        

             

             

             

             

             

 
1. A nyelv amit beszélünk 
2. Női név 
3.Kis méretű álló víz 
4.Benne találsz minden szót 
5.Testfejlesztési forma 
6. Géza kék az … 
7. Ez a legfontosabb az …… 
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 A fizika tanár felelteti Pistikét:. - Na, Pistike, légyszíves 

mutasd be nekem az ampermérőt! Mire Pistike: - Tanár úr, 

bemutatom az ampermérőt, ampermérő-tanár úr... Kérem 

ismerjék meg egymást.  

 

Zuhogó esőben megy a taxis az utasával, aki megjegyzi: - 

Uram, tudja, hogy beázik a kocsija a tetőablaknál? - 

Tudom. - Ez mindig így van? - Dehogy is! Csak ha esik az 

eső!  

 

Pistike, látom tetszik neked ez a szánkó, de miért nem adod 

oda a kistestvérednek is? - kérdi a papa. - Már hogyne 

adnám oda. Felfelé mindig ő viszi. 

 

 

 - Gyerekek - kérdezi a tanár az irodalomórán -, hogy 

hívják azt az írásművet, amelyet csak kigondol valaki, és 

semmi valóságalapja nincs? Pistike jelentkezik: - 

Adóbevallás! 

 
A légitársaság egyik gépe késve száll fel. A légikisasszony közli az 

utasokkal: 

- Hölgyeim és uraim!Elnézésüket kérjük a késésért, a pilótának 

nem tetszett a motor hangja. A problémát most már megoldottuk, 

az új pilóta mindenkinek kellemes utazást kíván. 


