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Iskolanyitás 

 
Jó az iskolanyitás? 

A rendes oktatásra történő visszatérésről szóló rendelet 

alapján a köznevelési intézmények és a szakképző 

intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. 

napjától rendes munkarendben működik. 
 

Diákmozgalom is indult a Tantermen kívüli digitális 

tanrend visszavezetéséért, de mégis vissza kellett 

ülnünk az iskolapadba. Ennek jó és rossz oldala is van. 

A diákokra nagy nyomás nehezedik amiatt, hogy sok 

pótolni valójuk van. Azonban mindjárt vége a 

tanévnek, szerezzünk jó jegyeket, hogy boldogítsuk 

tanárainkat, szüleinket. 

 

A tanév utolsó heteire jó tanulást  és kellemes 

szünidőt kíván a sulilap szerkesztősége! 
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Anyák napja 
 

Az anyák napja eredete már az ókori 

Görögországba nyúlik vissza. Tavasszal 

tartottak ünnepséget az istenek 

anyjának, Rheának, és vele együtt 

ünnepelték az édesanyákat is.  

 Az 1600-as évektől keresztény 

ünnepnek számított Az Egyesült 

Királyságban, Írországban és pár más 

angol nyelvű országban, és a húsvét utáni 4. vasárnap volt 

a napja. Ezen a napon a távol dolgozó szolgálók 

szabadnapot kaptak, hogy édesanyjukkal lehessenek. 

Ennek a napnak a hagyományos süteménye a marcipánnal 

töltött Simnel-kenyér volt.  

Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték 

Bostonban, amit Julia Ward Howe Anyák Napi 

kiáltványával ért el. Ezt az ünnepet akkor a béke napjának 

is tartották, és támogatták a polgárháborúban elvesztett 

családtagjaikat gyászoló anyákat.  

1907-ben Anna Jarvis próbálta nemzeti ünneppé tenni, ami 

végül sikerült is neki, de a kereskedők csak hasznot 

húztak a dologból, és az egész ünnep eltolódott a túlzott 

ajándékozás felé, így elvesztette valódi mondanivalóját. 

Magyarországon 1925-ben tartották meg először, 1928-

ban pedig már hivatalos iskolai ünnepnek számított. 

Országunkba először Petri Pálné hozta ezt az ünnepet, 

amit munkásgyerekek tartottak meg, a Magyar 

Vöröskereszt pedig felkarolta, és segített országos 

ünneppé tenni az Anyák napját.  
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Forrás: xForest.hu 

A vízszennyezés 

Okai: 

A szennyeződés többféle módon kerülhet a vizekbe. A statisztikák 
szerint a szennyvizek csaknem fele ipari tevékenység nyomán 
jön létre, amikor szerves és szervetlen vegyipari termékek kerülnek 
a természetes közegbe. Ide sorolandók például a hűtővizek, a 
technológiai használt vizek, az üzemi szociális szennyvizek, valamint 
az üzem területéről elvezetett csapadékvíz is. 

Ennek kapcsán pedig mindenképpen meg kell említeni az 
olajszennyezést is, amelyért nagy részben nem a tanker balesetek 
felelnek, bár tény, hogy ezek végzik a legkomolyabb pusztítást 
rövid távon. Hosszú távon viszont az olajipar normális napi 
tevékenységéből ered az olajszennyezés nagyobb része, innen 
kerül a használt motorolaj és ipari olaj nagy része a vizekbe. 

Emellett 25%-ban a mezőgazdaság felelős a vízszennyezésért, főleg 
a különböző műtrágyák, növényvédő szerek használata miatt, de 
iparszerű állattartás eredményeként a hígtrágya szennyezés 
mértéke is igen magas. Mindezeken felül természetesen a 
háztartások is igen komoly mértékű vízszennyezést okoznak és bár 
minimális, de szerepe van mindebben a közlekedésnek, valamint a 
turizmusnak is. 

Következményei: 

Már önmagában a számok is megdöbbentőek. Egy évben átlagosan 
2,6 millió tonna nitrát, 2,5 millió tonna cink, 370 ezer tonna ólom, 
valamint 8 millió tonna műanyag hulladék kerül a világ 
természetes vizeibe. Ezek elképesztő számok és  józan ésszel 
nehéz felfogni, miként kerülhet ilyen mértékű szennyezés a 
tengerekbe, óceánokba. 

A nagymértékű káros anyag miatt a tengeri gyom és alga igen nagy 
mértékben elszaporodik, és egyszerűen elszívja a halak elől az 
életben maradáshoz szükséges levegőt, amely egy idő után a 
tengerek holt vízzé válásához vezethet. 
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Forrás: xForest.hu 

E tevékenységek nyomán az emberiség ivóvízkészlete is veszélybe kerül, 

sőt, a fejlődő országok lakosságát sújtó betegségek nagy része a 

szennyezett víznek tulajdonítható.  
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Interjú Bausz Bertalan! 
 

- Melyek a kedvenc tantárgyaid? 
Matek, Tesi 
 
-      Hányadik osztályba jársz? 
4.osztályba 
 

- Mi szeretnél lenni nagy korodban ? 
Mezőgazdász 
 

- Mi a kedvenc hobbid?  
Traktorozni 
 

- Melyik a kedvenc ételed? 
Palacsinta 
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A Magyar Kupa eredményei 

Idén az Újpest nyerte a Magyar Kupát. Az Újpest minden 
ellenfelét megverve, kiváló játékkal jutott el a döntőig, amit 
a Fehérvár csapata ellen 0:1-re meg is nyert. 

A 2020/2021-es évi Magyar Kupa egyenes kieséses 
szakaszának meccsei a következők szerint alakultak: 

Nyolcad-döntő: 

Mezőkövesd 2:0 Diósgyőr 

Paks 2:4 Budafok 

Tállya 1:4 MTK 

ZTE 2:1 Budapest Honvéd 

Puskás Akadémia 1:2 Újpest 

DVSC 2:1 Siófok 

Haladás 0:1 Kisvárda 

Ferencváros 1:2 Fehérvár 

Negyed-döntő: 

Újpest 1:1 (B:5:4) Mezőkövesd 

Fehérvár 2:0 Budafok 

Kisvárda 6:1 ZTE 

DVSC 1:2 MTK 

Elődöntő: 

Kisvárda 0:1 Újpest 

MTK 1:2 Fehérvár 

Döntő: 

Fehérvár 0:1 Újpest 
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Eperfagyi 
Hozzávalók: 

 100 dkg vanília fagylalt (vaníliás jégkrém) 
 200 g eper 
 200 ml növényi habtejszín (vagy sima) 

Elkészítés: 

 A jégkrémet vegyük ki a fagyasztóból, és hagyjuk pár 

percig szobahőmérsékleten, hogy egy kicsit fellágyuljon. 

 Az epret folyó víz alatt mossuk meg, alaposan csepegtessük 

le, majd vágjuk fel apróra. 

 A Hulalát (v. habtejszínt) verjük fel kemény habbá. 

 Amikor a jégkrém állaga már kissé lágyabb, adjuk hozzá a 

feldarabolt epret, majd robotgéppel keverjük alaposan 

össze. 

 Ezután apránként adjuk hozzá a keményre felvert 

tejszínhabot, és robotgéppel keverjük alaposan össze, majd 

tegyük be pár órára a fagyasztóba, hogy kellően 

megdermedjen. 

 Közben legalább kétszer vegyük ki a fagyasztóból, és 

robotgéppel keverjük át. 

 Tálalás előtt az elkészült eperfagyit vegyük ki a 

fagyasztóból, majd kanalazzuk fagylaltos kehelybe, és úgy 

kínáljuk. 
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Amikor a rajongók is túlzásba viszik 
A Supermanként ismert, Gerald of River-t alakító Henry Cavillt 

nemrég eltalálta kupidó nyila, amit a 

nagyközönség nem úgy fogadott, ahogy az 

elvárható lenne. 

 

A brit származású Henry William Dalgliesh 

Cavill, 2001-ben, a Laguna c. drámával kezdte 

meg pályafutását. A 38 éves színésznek azóta 

több híres szerepe is volt. Például az előbb 

említett, a DC-univerzum Supermane vagy a 

The Witcherből ismert Gerald. De meg kell említeni, hogy az 

Enola Holmes c. filmben ő alakította Sherlock Holmes karakterét 

is.  

 

A színész nemrégiben Instagrammon, egy közös képpel jelentette 

be, hogy boldog párkapcsolatban él Natalie Viscusoval. Arra 

viszont nem számított, hogy a rajongók a cuki, bátorító 

kommentek helyett erősen kritizálni kezdik a párost. Ezt persze 

Henry sem hagyhatta szó nélkül, hosszas üzenetet fogalmazott 

meg a rajongóinak, amelyben megkérte őket, hogy hagyják abba a 

magánéletében való kutakodást, és ahogy ő fogalmazott,  

 

„Amennyiben ez nem megy, akkor próbálj meg saját 
magaddal megbékülni és magadból kihozni a legtöbbet, 
amire képes vagy." 
 

Sajnos nem Henry esete volt az első, hogy a rajongók nem értettek 

egyet a híresség kiválasztottjával, és ezt tűrhetetlen módon 

fejezték ki. Mai napig fennálló probléma, hogy az emberek úgy 

gondolják, csak azért, mert valaki közszemély -színész, zenész, 

stb.-, rögtön az magánélete is a közönségére tartozik és jogosan 

kritizálhatják azt, ezzel embereket megbántva. Ami persze nem 

így van, és reméljük ezt minél többen megértik és Henry, valamint 

sorstársai döntésével idővel minél mindenki megbékél.  
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                                      Leadási határidő:június 10 

 

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! A megoldás: „eső alatt szoktuk gyűjteni” 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

1. Ez tartja a lábadat a cípőbe hogy nem legyen laza. 
2. A felhőkből esik. 
3. Ez mutatja az időt. 
4. Ezt a várost a Hűség városának. 
5. Egy telefon márka. 
6. Magyarország második legnagyobb városa. 
7. Ezzel fizetünk. 
8. Itt szokták rendezni a Magyar Nemzeti vágtát. 
9. A füzetbe ezt szoktuk írni. 
10. Ez az állat a hasán csúszik. 
11. Ez folyik a csapból. 
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A kisfiú mondja a mamájának: 
- Mama, az iskolában azzal csúfolnak, hogy túl nagyok a 
fogaim. 
Erre a mama: 
- Jól van, csak ne beszélj annyit, mert elkoptatod a parkettát! 
 

Pistikééknél az iskolában szülői értekezlet van. Az elfoglalt 
szülők helyett Pistike nagymamája vesz részt rajta. 
A tanárnő panaszkodik Pistikére: 
- Az Ön unokája több tantárgyból is kettest fog kapni, 
matematikából meg is fog bukni. 
- És ötöse nem is lesz? - kérdezi a nagymama. 
- De lesz, magatartásból. Mert egyébként aranyos, 
szófogadó kis fiú - mondja a tanárnő. 
- Na látja: amire én tanítom abból 5-ös, amire pedig önök, 
abból megbukik! 
 
 

Pistike az iskolában minden nap tanul egy csúnya szót. 
Egyszer amint hazajön és egy csúnya szót használ, az 
apukája azt mondja: - - ha megígéred, hogy nem mondod ki 
még egyszer ezt a szót, kapsz egy ötvenest! 
Pistike megígéri. Másnap azt mondja az apukájának: "Apa, 
ma olyan szót tanultam, hogy egy százast kapok érte". 
 

- A maga fia elég régóta nem jár iskolába. 
- Nem létezik, hisz minden reggel elkísérem! 
- Elhiszem, de a tanítás délután van! 


