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A tartalomból: 

 
1. oldal: Címlap 
2. oldal: Iskolai farsang 

3. oldal: Aktuális világi 
4. oldal: Ökorovat 
5. oldal: Interjú 

  

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

 



2. Sulilap  

Iskolai farsang 
 

 

Iskolánkban idén is megtartottuk farsangi 

bálunkat. A szokáshoz híven jelmezversenyt 

is tartottunk a tombola és a zene valamint a 

finom süteményvásár mellet. 

 Több mint 50 induló jelmezesek között 

10 díjat osztottak ki. 

Farsang 
 

Vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig 

(hamvazószerda előtt, húsvétvasárnap előtti 

47. nap), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak 

elnevezése. Hagyományosan a vidám 

lakomák, 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. 
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S z ö k ő é v 
 

Szökőév 4 évente egyszer van, ami abban nyilvánul meg, hogy a 

február eggyel több napos. Azért van ez, mert igazából egy év 365 és 

negyed nap, és ezek a negyedek 

összeadódnak, és négyévente 

kitesznek egy napot. (Egy kis 

csillagászat) 

 

Bálint-nap 
 

Szerintem azt mindenki tudja, hogy a 

Valentin-nap a szerelmesek napja. 

Viszont vajon milyen régi szokás és 

honnan ered? Több legenda is 

megegyezik ennek megválaszolására, de 

abban a legtöbb egyetért, hogy már a 

középkor óta létezik ez a hagyomány.  

Egy régi népszokás ezen a napon: 

–Tegyetek babérlevelet a párnátok alá, és megtudjátok, hogy ki lesz a 

férjetek. 

–Sok madaras hiedelem is fennmaradt: 

–Ha Bálint-napkor veréb repül el fölöttetek, szegény legény fog 

feleségül venni, de boldogok lesztek. Ha egy tengelice repül át 

felettetek, tehetős férjetek lesz. 

Nemcsak ilyen szerelmes szokások 

voltak, a gazdák ilyenkor űzték el 

a szőlőjükből egész évre a 

tolvajokat és a madarakat. Ez 

csak egy kis ízelítő volt a Bálint-

napi szokásokból, ha tetszett, 

járjatok utána! A Valentin-nap 

nem csak a szerelmesek ünnepe, 

hanem a jó barátoké, és mindenkié, aki szereti egymást! 
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Kihalófélben lévő madár 
tévedt Magyarorszégra 

Idén már másodszor figyelték meg a kihalófélben lévő 
lilebíbic egy példányát hazánkban. A birding.hu adatbázisa 
szerint március végén Balmazújvárosban tűnt fel, többen is 
találkoztak vele. 
A lilealakúak rendjébe és a lilefélék családjába tartozó 
lilebíbic elsősorban Oroszországban és Kazahsztánban 
költ, hosszútávú vonuló, ami külön megnehezíti a túlélését. 
Türkmenisztán, Afganisztán, Örményország, Irán, Irak, Sza
úd-Arábia, Szíria területére vonul telelni a madár, de 
kóborlásai során eljut Európa nyugati felébe 
is, Indiába és Afrika északi részére is. Alföldek és 
dombvidékek lakója, így a magyar síkvidéken is megfordul 
ritka kóborlóként. 

Laza telepekben költ, a csupasz földre, vagy 
alacsony aljnövényzet közé, fűvel és levelekkel bélelt 
fészket épít. Fészekalja 3-5 tojásból áll, melyen 25 
napig kotlik. A fiókák a kikelés után nem sokkal 
elhagyják a fészket, a két szülő még 35-40 napig 
táplálja őket, mire kirepülnek. 
A faj napjainkra a kihalás szélére került, szerepel 
a Természetvédelmi Világszövetség Vörös listáján is, mint 
Európában különösen veszélyeztetett, kihalóban lévő faj. 
Magyarországon fokozottan védett, eszmei 
értéke 500 000 forint 
 

https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2017/04/05/50-ev-utan-tert-vissza-a-bibic-somogyba/
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2019/02/02/ovjuk-oket-vigyazzunk-rajuk-ma-van-a-sunik-vilagnapja/
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Interjú Andi nénivel 
 

 

 

- Mielőtt ide jött dolgozni azelőtt hol dolgozott? 

 

- Bükön Muskátli vendéglőben konyhán. 

 

- Miért pont a mi iskolánkba jött? 

 

- Mert ez helyben van. 

 

- 1hónap elteltével ,hogy érzi itt magát? 

 

- Nagyon jól. 

 

- Mi a véleménye az iskolás gyerekekről? 

 

- Meg vagyok elégedve velük. 

 

- Nem bánta meg, hogy ide jött dolgozni? 

 

- Egyértelműen nem. 

 

 

  

KÖSZÖNJÜK AZ INTERJÚT! 
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Vízi Eb: Szóltam a spanyoloknak, kiszállok a 
vízből, mert Soma kivédi – Nagy V. 

 
Nagy Viktor az utolsó ötméteres előtt kiült a spanyol 
kispadhoz, és azt mondta az ellenfélnek, hogy kiszáll, 
mert Vogel Soma úgyis véd. Mindig így legyen igaza, 
hiszen azzal a védéssel megnyerte az Európa-
bajnokságot a magyar férfi vízilabda-válogatott 
Budapesten. 

„Nagyrészt csak őrjöngtünk a medencében, mon dat 
azonban megmaradt, amit Nagy Viktor a nyáron eegy 
sedékes eseménnyel kapcsolatban mondott valamit. De ezt 
most nem árulom el” – 
idézte fel Vogel Soma az 
ünneplés pillanatait.  
A kapustárs egyébként nem 
igazán tudta felidézni a 
győzelmi mámor perceit, azt 
viszont igen, mi történt a 
spanyolok utolsó ötméterese előtt. 
„A lövés előtt kiültem a spanyol kispadhoz, mondtam nekik, 
hogy kiszállok a vízből, mert Soma ki fogja védeni. Hál' 
Istennek, így is lett!” 
FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, 2020, 

BUDAPEST   
DÖNTŐ 
MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 9–9 (1–3, 3–0, 2–2, 3–4) – 
szétlövéssel 5–4 
Duna Aréna, 6600 néző. V: Margeta (szlovén), Sztavridisz (görög) 
MAGYARORSZÁG: Nagy V. – Erdélyi, VARGA DÉNES 2, Pohl, Mezei, 
Vámos 1, Zalánki 2. Csere: VOGEL SOMA (kapus), Jansik Sz., 
HÁRAI 1, ANGYAL 1, Hosnyánszky, MANHERCZ K. 2. Szövetségi 
kapitány: Märcz Tamás 
SPANYOLORSZÁG: López Pinedo – 
Granados 1, Perrone 1, Larumbe 1, TAHULL 1, MUNARRÍZ 3, Bustos. Csere:
 Lorrio (kapus), DE TORO, MALLARACH 2, Sanahuja, Delgado, F. 
Fernández. Szövetségi kapitány: David Martín 
Gól – emberelőnyből: 10/5, ill. 12/4 
Gól – ötméteresből: –, ill. 1/0 

Kipontozódott: Pohl (27. p.), Sanahuja (28. p.)  

http://www.nemzetisport.hu/vizilabda/ferfi-vizi-eb-magyarorszag-spanyolorszag-2744285
http://www.nemzetisport.hu/vizilabda/ferfi-vizi-eb-magyarorszag-spanyolorszag-2744285
http://www.nemzetisport.hu/vizilabda/ferfi-vizi-eb-magyarorszag-spanyolorszag-2744285
http://www.nemzetisport.hu/vizilabda/ferfi-vizilabda-europa-bajnoksag-2020-budapest-2740583
http://www.nemzetisport.hu/vizilabda/ferfi-vizilabda-europa-bajnoksag-2020-budapest-2740583
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Receptek  

sváb kanálfánk 
 

HOZZÁVALÓK (4 ADAG) 
 

50 dkg finomliszt 

  0.5 ek szódabikarbóna 

  1 db tojás 

  1 ek cukor 

  1 tk só  

  5 dl t 

  

Elkészítés 
 
A lisztet elkeverjük a szódabikarbónával, a 
cukorral és a sóval, majd hozzáadjuk a tojást 
és annyi tejet, hogy sűrű galuskatésztát 
kapjunk. 

zsírba szaggatjuk, ha a fánk egyik fele pirosra 
sült megfordítjuk, és a másikat is pirosra 
sütjük. Ügyeljünk rá, hogy a zsiradék ne 
legyen túl forró, mert a fánkok megéghetnek 
kívülről, belül pedig nyersek maradhatnak. 

lekvárral és/vagy porcukorral kínáljuk! 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/szodabikarbona
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
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Csukás István kórházban 

hunyt el - Tíz napig 

kómában volt a halála 

előtt 

Csukás István bízott abban, 

hogy felépül, de nem tért 

többé magához 

Az egész országot megrázta  

a hír, miszerint elhunyt 

Csukás István, a nagy mesemondó. A 83 éves író 

decemberben nagy örömmel adta le a Süsü-sorozat 

harmadik történetét, Süsüke világot lát 

forgatókönyvét az MTVA- ban, de a bábfilmsorozat 

már nélküle készül el. 

Halála előtt kórházba került, de bízott abban, hogy 

mihamarabb felépül, és újabb meséket írhat. Sajnos 

nem így történt, a halála előtt tíz nappal kómába 

került, és nem ébredt fel többé. 

https://femina.hu/hazai_sztar/csukas-istvan-meghalt/
https://femina.hu/hazai_sztar/csukas-istvan-meghalt/
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                                      Leadási határidő: június 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. Amit a kukába tesznek 
2. Ez van a kilincsben 
3. Ez van a távirányittóban 
4. A méhek ezt csinálják 
5. A fülbevaló egy ….. 
6. Ez van a ház tetején 
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- Mi a legjobb fizikai megfigyelés a politikusokról? 
- ??? 
- Az üres fejnek jobb az akusztikája. 
 
- Mondja, mit főz magának az anyósa? 
- Mindig ugyanazt: bosszút forral! 
 
Egy éve vettem egy kaméleont. 
Csak tudnám, hogy hol a francban van! 
 
Székely a vasútállomáson a jegyváltó ablaknál: 
- Kérek egy jegyet. 
- Hova? - kérdi az eladó. 
- Hát ide a kezembe! 
 
 Miről ismerik meg a székelyt a budapesti 
vidámparkban? 
- ??? 
- Bicskával eszi a vattacukrot. 
 
Katonaságnál az ejtőernyős kiképzésen kérdezik az 
oktatót: 
- Mondja kérem, biztosan jó ez az ejtőernyő? 
- Eddig még senki sem panaszkodott... 


