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Farsangi bál 
2010. február 12-én délután jelmezbe bújt tanulók 

lepték el az iskola auláját, ugyanis ekkor került 

megrendezésre hagyományosan a farsangi bál. 

Ötletesebbnél ötletesebb jelmezes bemutatókat 

láthattunk az osztályoktól, és nagy örömünkre 

szolgált, hogy minden osztály maskarába bújt. 

Volt itt minden: táncosnőket rabló vámpírhad, 

húszéves osztálytalálkozó, repülőgépeltérítés ter-

roristákkal, sikoly álarcot öltő iskolai rémek, 

cowboy fiúk és lányok stb.  

Az osztályfelvonulást követően a zsűri az egyéni 

jelmezeseket is megtekintette. Végül kezdetét 

vette a bál, ahol mindenki kedvére kitáncolhatta 

magát, és ha megszomjazott, megéhezett a büfé-

ben csillapíthatta efféle igényeit. A zsűri időköz-

ben eredményt hirdetett: harmadik helyen végzett 

az 5.a csapata, második lett a 6.a osztály és első 

helyen a 8.c rémei végeztek. Megválasztásra ke-

rült a bálkirály és királynő is Makai Ádám (8.a) és 

Terék Kinga (8.c) személyében. Gratulálunk ne-

kik, és köszönjük az idei bált a szervezőknek, 

igazán jól éreztük magunkat. 
Don Pepe 

Pillanatképek a bálból 
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A farsang eredete 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazó-

szerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elne-

vezése, amelyet hagyományosan a vidám lako-

mák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jelle-

meznek.  

A farsang jellegzetessége, hogy nem vallási ün-

nep, alapvetően gazdag néphagyományokra épül. 

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos 

magyar nevén „a farsang farka”. Ez valójában 

télbúcsúztató is. Számos külföldi városban ekkor 

rendezik meg a neves karneválokat (riói karnevál, 

velencei karnevál), Magyarországon pedig a far-

sang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi bu-

sójárást.  

A farsang a párválasztás időszaka volt, és egy-

ben fontos „esküvői szezon”, mivel a húsvéti böjt 

időszakában már tilos volt esküvőt tartani. A fal-

vakban a legények szervezték a bálokat. A lányok 

rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kisze-

melt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános 

színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát. A 

báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés 

volt. 

A busójárás mohácsi népszokás a farsang vé-

gén. Eredetére két magyarázat létezik: a török-

űzés és a télűzés. A busójárásról is olvashattok 

részletesebb cikket az újságban. 

Nagy Britanniában és Írországban palacsintás 

futásokat, és tömegfocit szoktak ilyenkor rendez-

ni. 

Mi meg az iskolában különböző jelmezekbe öltö-

zünk be… 

Kemiagabi 

Mohácsi mulatság 

Sokak ismerik vagy látták, hal-

lották azt, hogy mi is az a busójá-

rás. Íme néhány információ annak, 

aki netán nem ismerné… 

Ez egy farsangi népszokás Moh-

ácson. Eredetére két magyarázat is 

létezik: a törökűzés és a télűzés. 

A törökűzés lényege az, hogy 

régen a török időkben a sanyarga-

tott Mohács népe (a sokácok) a 

Mohács-szigetre menekültek. 

Egyik este a nekikeseredett bujdo-

sók előtt, a tábortűznél megjelent 

egy öreg sokác ember. "Ne féljetek, 

sorsotok hamarosan jobbra fordul" 

mondta, majd eltűnt. Hamarosan 

egy délceg, álarcos vitéz lépett a 

menekültek közé. Utasítására azok 

álarcokat, maszkokat öltöttek, és 

az éj valamint a vihar leple alatt 

áteveztek a folyón, és fafegyve-

rekkel, kereplőkkel nagy zajt csap-

va hoztak rettenetet a törökre, így 

űzték ki őket a városból. 

A télűzés lényege is hasonló: 

farsangvasárnap a mohácsiak 

ugyanígy űzik el a telet. 

A busójárás abból áll, hogy far-

sangkor a busók álarcot öltenek és 

a hagyományoknak megfelelően 

öltöznek fel, először partra száll-

nak, melynek során a túlparti 

"szigetből" eveznek át ladikokon a 

busók, ezután felvonulnak a moh-

ácsi főtérre, majd vízrebocsátják a 

farsangi (télbúcsúztató) koporsót. 

Sötétedéskor az egybegyűltek el-

égetik a telet máglyagyújtással, és 

a főtéren körtáncokat járnak. 

Nemcsak mohácsi, hanem szerb és 

lengyel jelmezes csapat is részt 

vesz a mulatságon. 

Remélem, ez a néhány informá-

ció a busójárásról mindenki tudás-

szomját csillapította. 

Kemiagabi 

B 

U 

S 

Ó 

Á 

L 

A 

R 

C 

O 

K 



Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2010. március 

 3 

A riói karnevál 

 
A riói karnevál nagy múltra tekint vissza, de jelenlegi formájában 1928 óta 

rendezik meg. Minden idők talán leghíresebb karneválja, annak ellenére, 

hogy az effajta ünnepek őshazája Itália. 

A riói karnevál portugál őse az Entrudo. Ennek résztvevői eredetileg szagos 

vízzel, vizes porral, záptojással vagy citromhéjjal dobálták egymást a nagy 

vigadozás közepette. 

A farsangi szezon alatt Rio de Janeiro néhány napra a világ fővárosává válik. 

Ekkor rendezik meg ugyanis a tömegeket megmozgató karnevált. A parádén 

a látványos jelmezek mellett a szamba is főszerepet kap. Ilyenkor mérik ösz-

sze tudásukat a legjobb szambaiskolák táncosai a brazil „farsang főutcáján”, 

a másfél kilométeres Sambadronon. A szambát járó férfiak és nők ekkor 

képesek a kimerülésig táncolni, amelyre hónapokon keresztül készülnek. 

A karnevál szó a latin carnevale kifejezésből ered, melynek jelentése búcsú 

a hústól, bár ezt Rióban senki nem gondolná, ha látja a négy napos rendez-

vény során azt a rengeteg ruha alól elővillanó csupasz bőrfelületet. 

Kemiagabi 

Valentin nap 
 

A Bálint nap, mint a szerelmesek 

napja Magyarországon csak egy 

évtizede vált igazán ismertté. 

 

Nálunk nincsenek olyan hagyo-

mányai, mint Amerikában vagy 

Angliában, ahol szinte kizárólag a 

fiatalok ünnepe. Ekkor kisebb 

ajándékokkal (pl. virággal, színes 

léggömbökkel, szívekkel) lepik 

meg egymást. Ehhez képest a Va-

lentin nap még gyerekcipőben jár 

nálunk. Bár több mint tíz éve pró-

bálunk „rászokni”, az idegen szo-

kással kapcsolatos ellenérzések 

még mindig ott vannak a levegő-

ben február táján. 

Valentin magyarul Bálintot jelent, 

ezért nálunk Bálint napként szok-

ták emlegetni. 

A Valentin napot azért tartják, 

hogy megünnepeljék egy szent 

emlékét, aki tisztelte a szerelmet 

és a romantikát. Ilyenkor az em-

berek szerelmes üzeneteket cse-

rélnek, vagy apró ajándékokkal 

kedveskednek nemcsak szerel-

müknek, de szeretteiknek is. Az 

idők során ezért Szent Valentinra 

úgy emlékeznek, mint a szerelme-

sek védőszentjére. 

Szandi 

Szambatáncos Rióban 

Valentin napi üzenetek 

Valentin táján az emberek szeretetteljes üzenetekkel kedveskednek egymásnak. Tőletek is kaptunk 

néhányat, s bár az iskolarádióban már elhangzottak, az újságban is megjelentetjük őket emlékeztető-

ül. Íme: 

 

„Boldog valentin napot kívánok a 8.a-nak, és ezenbelül a legjobb barátaimnak, Barbinak, Bettinek, 

Boginak, Attilának, Kristófnak, Ádámnak és Jocinak. Sok-sok puszi. Viki” 

 

„Szandi vagyok a 8.b-ből boldog valentin napot kívánok a 8.b lányoknak és fiúknak. Különösen a 

legjobb barátaimnak Barbinak, Leilának, Reninek, Mesinek, Gabicának, Bettinek és az egész sulinak. 

Legyetek szerencsések 2010-ben is.” 

 

„Boldog valentin napot az osztályomnak a 6.a-nak és Katika néninek és az összes tanárnak. Üdv Kit-

ti” 

„Sok boldog valentin napot kíván Ádikának, titkos hódolód.” 
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Kiállítás az iskolában 
 

A téli szünet előtt, december 17.-én 

délutántól rajzkiállítást nézhettek 

meg az érdeklődők az általános 

iskolában. A remekművek készítői 

a rajz szakos tanár nénik, Feke Ildi-

kó és Kállóné Szabó Erzsébet vol-

tak. A kiállítást Pogány Gábor Be-

nő szobrászművész nyitotta meg, 

majd a gyerekek produkciói követ-

keztek.  

A kiállított művek nagyrészt a 

Zagyva partján készített tájképek 

voltak, de néhány csendélet is akadt 

köztük. Az alkotásokat nagyon sok-

féle technikával készítették 

(akvarell, pasztell, pittkréta, grafit). 

A rajzterem melletti faliújságon és 

a tanári szoba előtti falakon a rajz-

szakkörös gyerekek munkái dísze-

legtek, emellett a parkerdei tábor-

ban készített műveik voltak kitéve, 

amelyek nagy része még most is 

látható. A rajztanteremben a tűzzo-

mánc szakkörös diákok és Erzsike 

néni érdekes tűzzománcait lehetett 

megtekinteni. A kiállítás megnyitó-

ja végén a látogatókat sütivel és 

üdítővel vendégelték meg az egyik 

tanteremben. Aki nem tudott el-

menni a megnyitóra, az másnap 

még megtekinthette a képeket. 

Vera 

Egy nehéz vizsga 

A felvételi minden nyolcadikos számára az egyik leg-

fontosabb vizsga. Hónapokon keresztül készülünk rá, 

és ha ott vagyunk, tudásunk legjavát kell adni. Ennek a 

vizsgának a fontossága abban rejlik, hogy szinte EZ 

dönti el továbbtanulásunk sorsát. 

Az írásbeli felvételi két részből állt az idén is: egy 

magyar és egy matek feladatlapból. A vizsganapon 

(január 23-án szombaton) a tesztek megírására 45-45 

perc állt rendelkezésre. Mindkét feladatsor 10 felada-

tot tartalmazott, amelyek ebben a sorrendben nehezed-

tek. A magyar felvételi utolsó feladata mindig fogal-

mazás. Matekból is általában azonos típusú feladatok 

vannak minden évben. Mindenki ott írja meg a felvéte-

lit, abban az intézményben, ahol szeretné (felvételi 

előtt mindenkinek kellett egy középiskolát választa-

nia). 

Az idei felvételi bennem két benyomást keltett: bizo-

nyos szempontból könnyű és egyszerű, máshonnan 

nézve viszont nagyon nehéz és időigényes volt. Az 

előző benyomást a magyar felvételi keltette, ami so-

kaknak jól sikerült, és típusfeladatok szerepeltek ben-

ne. (Típusfeladat az a feladat, amelyhez hasonló fela-

datok vannak mindegyik felvételiben). A matek felvé-

teli viszont már másféle képet mutatott. Magam a Ver-

seghy Ferenc Gimnáziumban írtam meg a feladatlapo-

kat, és akik ott írták, mindannyian panaszkodtak, hogy 

nehezebb volt, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti évek-

ben. Az én véleményem az, hogy nem is igazán nehéz, 

inkább időigényes volt, és a típusfeladatok sem voltak 

olyanok, mint általában. 

A szóbeli vizsgák, elbeszélgetések még hátra vannak, 

de reméljük, mindenki abba az iskolába kerül majd 

jövőre, amelyiket első helyen választotta. 

Kemiagabi 

„Kívánok minden barátomnak sok boldogságot egy szívet küldök neked 

hogy tegye széppé életed, tegyen pénzt a zsbedbe, vigyen boldogságot  a 

szívedbe, vegyenek körül barátok boldog valentin napot kívánok. Kendi” 

„Boldog valentin napot kívánok Lovas Bettinának, sok puszi! Kovács 

Gábor” 

„Boldog valentin napot kívánok Babinak. Lili” 

„Balkovicsné Katika néni üzeni a 6.a-nak hogy legyenek jók ha tudnak!” 

„Nagyon boldog Valentin napot kívánok az iskola szeretnivaló felsős 

tanulói számára. Sok 

puszit küldök Pécsről Siska Csilla tanárnő.” 

„Minden szépet és jót kíván Lakatos Margó a 6.a-nak!” 

Turza Richárd Dávid és Don Pepe 

„Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy rájöjjön, milyen keveset is tud.” 
           (Széchenyi István) 
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Hírek a Simonyi Zsigmond Országos Helyes-

írási Versenyről 

 

2010. február 17-én délután került megrendezésre 

iskolánkban az országos helyesírási verseny isko-

lai fordulója. Minden évfolyamról voltak tanulók 

a megmérettetésen, és helyt kellett állniuk mind a 

tollbamondásnál, mind a helyesírási feladatlap 

kitöltésénél. Egyik sem bizonyult egyszerű fela-

datnak, mindkét résznek voltak buktatói, mégis 

sokan sikerrel vették az akadályokat. A házi for-

duló eredményei a következő módon alakultak: 

  5. osztály: 

  I. Borsos Viktória  

  II. Tukacs Zsuzsanna 

  III. Nagy Adrienn 

 

  6. osztály: 

  I. Mucza Szilvia 

  II. Farkas István 

  III. Antal Dalma 

 

  7. osztály: 
  I. Kerepesi Veronika 

  II. Lengyel Emese 

  III. Fehér Aladár 

 

  8. osztály: 
  I. Szabó Nándor 

  II. Varga Bálint 

  III. Gajdos Barbara 

A helyezetteknek ezúton is gratulálunk, és remél-

jük, hogy az elsők a megyei versenyre is meghí-

vást kapnak majd.    Don Pepe 

Nőnap 

 
1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlő-

ségért és munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában Koppenhágában Clara Zetkin 

javaslatára elhatározták, hogy nemzetközi nőnapot tartanak. Azóta minden év márciusában a nőkre 

emlékeznek a férfiak, és virággal, apró ajándékkal kedveskednek a hölgyeknek. Magyarországon 

1914-ben ünnepelték először e jeles napot. 

Mi is kívánunk minden kedves hölgyolvasónknak BOLDOG NŐNAPOT!!! 

„Minő csodás kevercse rossz s nemesnek 

A nő, méregből s mézből összeszűrve. 

Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja, 

Míg bűne a koré, mely szülte őt.” 

(Madách Imre: Az ember tragédiája) 

 

A diákújságírók 

Nőnapi köszöntő 

Óh Ti nők, mi lenne velünk nélkületek,  

Ha nem lenne oly szép fénye szemeteknek?!  

Amivel oly csodásan ránk néztek,  

Nem tudnánk már létezni, s élni nélkületek!  

 

Anyaként a csodát viszitek véghez,  

Gyermeket adtok ennek a szép életnek!  

Ápoltok, óvtok gyermeket, minket,  

Ezért elismerést és tiszteletet érdemeltek!  

 

Ezen a szép napon hadd köszöntsünk Titeket,  

Hisz semmi ez ahhoz, amit érdemeltek!  

Köszönjük, hogy angyalok vagytok,  

Az életben legyetek nagyon boldogok!  

S 
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Sherlock Holmes 

 
Nemrég kezdték el vetíteni a Sherlock Holmes című filmet a mozik-

ban. Erről írok most egy pár szót, hogy felkeltsem érdeklődéseteket. 

Sherlock Holmes egy angol magándetektív. Jellegzetes ismertetőjele a folyton szájában tartott pipa. 

Most egy újabb bűnügybe keveredik. Megjelenik Holmes szerelme is a filmben, valamint a hűséges 

bajtárs, Watson doktor, és annak kedvese. A mozifilm másik hőse a főfelügyelő, és természetesen 

maga a gyilkos is, aki ezúttal nem egy szokványos öldöklő, mert fekete mágiával szedi áldozatait, és 

a halálból is visszatér. Nem sok idő kell hozzá, hogy Holmes elkezdjen nyomozni, és kiderítse, hogy 

a dolgok nem is annyira varázslatosak, mint amilyennek látszanak. 

Sherlock Holmes alakítója a mozivásznon Robert Downey Junior, akit a nagyközönség a Trópusi 

vihar című filmből is ismerhet. Ajánlom mindenkinek, aki izgalmakra vágyik. Nézzétek meg! 

Bogi 

Avatar 
 

A jövőben az emberek eljutnak egy varázslatos, ámde 

veszélyes bolygóra, Pandorára. A bolygón található 

egy értékes nyersanyag, amiért az emberek elkezdik 

kipusztítani az erdőket, és megölik az ott élő állatokat. 

Ám nem csak állatok élnek ott, hanem egy nép, a 

na’vik, akik próbálják túlélni az emberek pusztító 

munkáját. Az emberek és a na’vik békében vannak, de 

már tervezgetik a háborút. Jake Sully, egy tolószékbe 

kényszerült veterán katona, aki azért érkezik a boly-

góra, hogy egy na’vi bőrébe kerüljön. Azonban hama-

rosan ő is bekapcsolódik a harcba. 

 

A film nagyszerű látványt nyújt, főleg 3D-ben. 9 Os-

car jelölést is kapott, ami kétségtelenül megerősíti a 

filmről alkotott véleményét az embereknek. Minden-

kinek ajánlott megnéznie, hiszen az év filmjéről be-

szélünk. 

 

Mozik: Szolnokon simán vetítik a Szolnok Plázában, 

míg Kecskeméten és Szegeden 3D-ben is megnézhető. 

 

Turza Richárd Dávid 

 Pókember 4 
 

Sokan köztetek már várják a Pókember 4 című filmet, sajnos mind hiába, 

hisz a forgatások leálltak. Állítólag a Sony Pictures-nek nem tetszett a Pók-

ember által elért eredmény, mert sem pénzt nem hozott a konyhára, se fil-

mes díjban nem részesült. Először arról beszéltek, hogy újrakezdik a soro-

zatot, de végül a folytatás mellett döntöttek, ami 3D-ben vetítenek a mozik-

ban. A film így is csúszott volna 2011 májusára, azonban már most problé-

ma akadt a rendezővel, Sam Raimi-vel. A pletykák szerint az Alkonyat fő-

szereplője lesz az új Pókember, persze ez nem 100%-os. A stúdió azt pró-

bálja elérni, hogy fiatalabb szereplőket keres, hogy a nézők átérezzék a fő-

hős helyzetét. Reméljük, az újra induló film sikeresebb lesz, mint a régi. 

A negyedik rész 3D-ben várhatóan 2012. július 3-án kerül a mozikba. 

Turza Richárd Dávid 
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Trianoni békeszerződés 

 
1920. június 4-én aláírtak egy szerződést, mellyel elcsatoltak terüle-

teket hazánktól. A trianoni békeszerződés annak a következménye, 

hogy elveszettük az I. világháborút, így mint minden vesztes állam 

területeket veszítettünk. Akkoriban Magyarország az Osztrák-

Magyar Monarchia része volt. 

A békeszerződés helyszíne a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon kastély. Részt vet-

tek ezen az „ünnepélyen” az antant képviselői is (Nagy-Britannia, Olaszország, Franciaország, stb.). 

A magyar képviselők között volt Teleki Pál földrajz tudós, aki érvelt a szerződés ellen a néprajzi ada-

tokkal, de a diktátumot már nem lehetett megmásítani. 

A békeszerződésnek több hátránya is 

volt hazánkra nézve. A nyersanyagok-

ból, például fémből vagy búzából ke-

vesebb termett, így romlottak az élet-

viszonyok, ezen kívül rengeteg ma-

gyar került határon túlra, akik elnyo-

másban szenvedtek az idegen népek 

irányítása alatt. 

 

A szerződés által elcsatolt területeket 

persze a „kisantant” kapta, amely a 

Magyarországot körülvevő népekből 

állott. Elvették Erdélyt, a Felföldet és a 

Vajdaságot is, ahol történelmi városok 

találhatók (például Arad, Kassa stb.). 

 

Románia kapta Erdélyt, Csehszlovákia (ma Szlovákia) kezére került a Felföld, és Jugoszlávia 

(Szerbia) „kiharcolta” a Vajdaságot. De kapott területeket a vesztes Ausztria, a baráti Lengyelország 

és Olaszország is. 

A békeszerződés nem csak területeket csatolt el, hanem a magyar hadsereget 35000-re csökkentette 

és megtiltotta a légierő és a nehézfegyverek tartását. 

A büntetés igazságtalan, hisz akkor hazánk az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. Amikor a me-

rénylet történt, hazánk nem támogatta a háborút, de a kettős ország miatt egy volt a külpolitikánk, és 

ha az osztrákok háborúztak, akkor nekünk is kellett. 

Reméljük, a jövőben nem történik semmi hasonló eset Magyarországgal. 

Turza Richárd Dávid 

A tigris éve 
 

2010 a tigris éve, ami februártól veszi kezdetét az idén. A tig-

ris az 1986-ban, 1998-ban született emberek csillagjegye a 

kínai horoszkópban. Elemük a fa, töltésük pozitív, az uralkodó 

bolygójuk a Jupiter. A tigris jegyű személy szerencsés ember, 

az uralkodásra, szerelemre és pénzköltésre termett.  

Szereti az izgalmat, a veszélyt és a kockázatot, megküzd céljaiért. Nem riad vissza semmitől, és nem 

elégszik meg békés úton történő megegyezésekkel, sokszor az őrületbe is kergeti szeretteit. Önbizal-

ma hatalmas, nem spórol, tervező, és ajándékkal jutalmazza barátai és szerelmét. 

 

Általában később esnek szerelembe, később is házasodnak meg. Nehezen tudják űzni ugyanazt a fog-

lakozást, keresik az új dolgokat. Szeretik, ha mások csodálják, istenítik, ezért gyakran tartják nagyké-

pűnek, de ezzel ő nem foglakozik.  
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Optimista és vakmerő, társának nagyon megér-

tőnek kell vele lennie. A tigris évben születet-

tekre mindig lehet szállítani. 

 

Remélem, érdekes információkkal szolgálhat-

tam, mindenkinek boldog „tigrisévet” kívánok! 

 

Turza Richárd Dávid 

Bőrápolás a hidegben 

 
Télen és kora tavasszal a bőrünk különösen sok törődést igé-

nyel. A hideg és a csípős szél kiszárítja az arcbőrt, kipiroso-

dik, hámlani kezd, és érdessé válik.  

Az alábbiakban felsorolunk néhány tanácsot, melyek segítségével megkímélhetjük bőrünket. 

 Arctisztítás - A tisztításhoz mindig kímélő termékeket használjunk, a legajánlatosabbak a tisztítóte-

jek.  

Kíméletesen bánjunk arcbőrünkkel! - Minden mosakodás után óvatosan itassuk le a vizet arcunk-

ról egy frottírtörülközővel. Soha ne dörzsöljük, mert ettől csak még jobban kipirosodik a bőrünk. 

Pakolás, ami felfrissít - A téli hidegtől meggyö-

tört, száraz bőrt felfrissíthetjük egy túró-

mézpakolással. Három evőkanáltúrót összekeve-

rünk két evőkanál mézzel, majd felvisszük az arcra, 

nyakra, dekoltázsra. A pakolást tizenkét perc múlva 

mossuk le langyos vízzel. 

Mindennapi krémek - Ilyenkor ne sajnáljuk ma-

gunktól az ápoló, vitaminos krémet. Bőségesen 

kenjünk belőle az arcra, majd körkörös mozdulattal 

masszírozzuk a bőrbe. A téli, kora tavaszi napokon 

soha ne lépjünk ki az utcára krém nélkül! Mielőtt 

elhagyjuk a lakásunkat, kenjük be arcbőrünket illat- 

és színezőanyagot nem tartalmazó krémmel. Ez ellenállóvá tesz a széllel szemben. 

Ha megjelennek a pattanások - A kiszáradt bőrön gyakran jelennek meg apró, gonosz pattanások. 

A legjobban úgy tudjuk eltüntetni, ha éjjelre antibakteriális, pattanás elleni tapaszt ragasztunk a prob-

lémás részekre. Így a bőr nem szárad tovább, a pattanások viszont eltűnnek. 

Nagyanyáink csodaszere, a gőzölés - Már nagyanyáink is használták, de a modern nő számára ép-

polyan gyógyító hatással bír a kamillás gőzfürdő, ami csodaszerként hat. Az irritált bőrt megnyugtat-

ja, ráadásul meghűlés ellen is kiváló.          Szandi 

Egy szakkörön hallottuk: 

Diák: - Tanár úr, az orrszarvú egy emlős állat? 

Tanár úr: - Persze, miért, mit gondoltál? 

Diák: - Azt, hogy nem emlős, mert nem szőrös. 

Irodalom dolgozatból idézünk: 

Kérdés: - Mi a szimbólum? 

Diák válasza: - Olyan jelkép, amely homályosan utal egy másik fogalomra vagy a burkolatra. 

 

Természetismeret órán: 

Diák felel: - A madár tojásokkal szaporodik, és a nyelvét szőr borítja.    Merci és Kristóf 
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Playstation 3 

 
A Playstation 2 sok gyereknek okozott örömet, most 

ezt a helyet veszi át a PS3. Eleinte nem sok eladásra 

került sor, azonban már a Sony behozta ezt a hátrányt 

és sikereket ér el a konzollal.  

Nagy ellenfele az Xbox 360, ami először előnyben volt a sok já-

tékkal, de mára a PS3 kerekedett felül. A konzolt 2006-ban adták 

ki, egy évvel az Xbox után. Sok mindenben felülmúlta a Microsoft 

termékét, azonban a rá megjelenő játékok mennyisége nagyon ke-

vés volt. Ma már jobbnál jobb játékok jelennek meg rá, mint a 

most megjelenő God of War 3. 

 

Sőt, az Uncharted 2-t választották az év játékának sok játékolda-

lon, ami a Playstation 3 exkluzív címe, ami azt jelenti, hogy csak 

arra a platformra jelenik meg. Az első napokban csak 81 ezret ad-

tak el belőle, most ez a szám már több millióra tehető. 

 

Az is közre játszott a kezdeti bukásban, hogy nem használták ki az 

erőforrásokat, így az Xboxon szebb volt a játékok grafikája.  

Remélem, érdekes információkat szolgáltattam számotokra. 

Turza Richárd Dávid 

Az iskolai focicsapat Debrecenben 
 

Az iskola megnyerte a Futsal diákolimpia elődöntőjét, és meghí-

vást kapott Debrecenbe, a Főnix Arénába a döntő helyszínére. 

Január 22-én 10 órakor volt az indulás az iskolai Sportcsarnoktól. 

Miután megtettük a hosszú utat, ebédet kaptunk a debreceni Saláta Bárban. 

Ebéd után elmentünk a plázába, és ott szabad programban volt részünk. Majd megtekintettük a deb-

receni egyetemet, s ezt követően megnéztük a Nagyerdőt. 

Ez után elmentünk a meccs helyszínére. 

A helyszínen elfoglaltuk az öltözőket, és a Debreceni Sport Szövetségtől kaptunk egy meccsszere-

lést. Az átöltözés után bevonultunk a pályára, bemelegítettünk, majd kezdődött a mérkőzés. 

Szoros meccs volt. Ágoston Kristóf 

szerezte meg az első gólt egy oldalról 

berúgott labdával. 

Ez a gól el is döntötte a mérkőzést. 

A meccs végén átadták az érmeket és a 

kupát.  

Büszkék voltunk, hisz ezzel a győze-

lemmel bejutottunk az országos Futsal 

döntőbe. 

A csapat tagjai: Seres Dániel, Ágoston 

Kristóf, Fodor Gergely, Mozsár József, 

Hájas Levente, Nagy Gábor, Szarvák 

Krisztián, Fekete Tamás, Rézsó Péter. 

Edző: Tóth Gábor tanár úr 

Don Pepe 

A győztes csapat tagjai és az edző 
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 A szerelem szava 
 

Hajnal piroslik már az égen, álmosan, lassan lépdel, 

S a nap első perceiben lelkemben megcsillansz te, 

Varázslatos szép csodaként tündökölsz szívemben, 

Midőn ajkam issza édes, ragyogó, éltető szerelmedet. 

 

Rügyező fákon a reggeli fény harmatos, szépséges álma, 

Csendülő madárfüttyön gyémántos szemed pillantása, 

Ébredő földben lágy mosolyod hallik a hegyeken át, 

Kezed érintése ígér gyönyörűséges, szédítő csodát. 

 

Már felfakadt az új nap s véle ezer dolog bő forrása, 

Még künn a tavaszi fényben szól hozzám a szív szava: 

Szerelem, az élet legszebb dallama, mi úgy rohan, 

S oly veszendő lélek e gyarló, keserű világban. 

 

Szabó Nándor Zsolt 

Valentin nap 
 

Szerelmesek romantikus gondolata, 

Valentin szent napja. 

Párok átkarolják egymást, 

Mondanak párjuknak vallomást. 

 

Nap lemente közben, 

Összebújnak csendben. 

Beszélgetnek szerelmesen, 

Várták örökké egymást türelmesen. 

 

Osztozz mindig örömén, 

Számodra a világ legszebbikén. 

 

Turza Richárd Dávid 

Lady Gaga 

 
Lady Gaga New York Yonkers kerületében született. Szülei olasz szár-

mazású vállalkozók. Gyermekkorában katolikus általános iskolába járt. 

4 évesen kezdett el zongorázni, 13 évesen írta első zongoradarabját, és 

14 évesen már fellépésekre járt. 17 évesen a közé a 20 ember közé tar-

tozott, akik felvételt nyertek a New York-i művészeti iskolába, ahol 

elkezdett zene szakra járni. Kiváló írói képességeit használva remek 

esszéket és elemző dolgozatokat írt művészeti, vallási témákban, ké-

sőbb mégis otthagyta az egyetemet. 

Miután elhagyta a szülői házat, a belvárosba költözött, ahol fellépett több klubban a Mackin Pulsifer 

és a SG Band nevű együttesekkel. Ez idő alatt több zenésszel és zenei műfajjal megismerkedett, és 

úgy döntött, hogy létrehoz egy új, friss és provokatív zenei stílust, amely a rock, pop és dance zene 

jellemzőit ötvözi.  

A Lady Gaga becenevet a Queen együttes Radio Ga Ga című slágeréről kapta az együttes zenei pro-

ducerétől, aki több dala megírásában segített. 

2008-ban Lady Gaga átköltözött New Yorkba, hogy közel legyen a stúdióhoz, ahol debütáló albuma 

a The Fame felvételeit készítették. A The Fame (A hírnév) albumról az énekesnő több interjúban el-

mondta, hogy ezzel az albummal azt akarja elérni, hogy híresnek érezhesse magát. 

Az album javarészt pozitív kritikákat kapott, és azóta az énekesnő karrierje felfelé ível.  Ezt bizonyít-

ja legújabb slágere is, mely a Bad Romance címet viseli. Kíváncsian várjuk az újabb sikert hozó nó-

tát. 

Szabina 

Az énekesnő 
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KOS: Március minden szempontból a te hónapod lesz. Nem 

csak az energiád lesz topon, hanem a jókedved is. Sőt a szere-

lemtől szárnyakat fogsz kapni. De ne ess túlzásba! Vagyis ne 

szállj el!  

IKREK: Márciusban végre kezd látszani az eddigi munkád eredménye. Egyre több pozitív visszajel-

zést fogsz kapni. Ezzel párhuzamosan egyre többen akarnak majd veled dolgozni. Ne siess a döntés-

sel! Lehetőleg még ne köteleződj el! Hidd el, jön olyan ajánlat, ami minden korábbit ki fog „ütni". 

RÁK: Márciusban a türelem lesz a legfontosabb, és a legtöbb sikert hozó erényed. Szinte minden 

téren javulás fog történni. De csak akkor, ha semmit, és senkit nem sürgetsz. Beleértve magadat is. A 

hónap elején úgy tűnhet neked, hogy minden „befagyott". Tudnod kell, hogy az egy helyben toporgás 

csak látszólagos, és átmeneti. 

OROSZLÁN: Márciusban csodás dolgok várnak rád. A közérzeted egyre jobb lesz. Ennek egyik oka 

az lehet, hogy mindaz, amiben visszafogva, hátráltatva érezted magad, végre elindul előre. Arra 

ügyelj, hogy ne lőj túl a célon! Ne akard azonnal behozni a lemaradást! Tudd, hogy az elmúlt időszak 

nem volt felesleges! Sőt az kellett ahhoz, hogy beérjenek a dolgaid. Ráadásul még a szerelem érzése 

is megtalál.  

SZŰZ: Márciusban fokozatosan megkönnyebbülhetsz. Végre nem veled fog mindenki foglalkozni. 

Kicsit lecsendesednek körülötted az emberek, és másba „kötnek bele". Emiatt fellélegezhetsz, és az 

„önvédelem" helyett foglalkozhatsz lényeges ügyekkel. Az örömben üröm lehet, hogy valaki távozik. 

Vagy elköltözik, vagy megszakad vele a kapcsolat. Ne aggódj, mert ez valószínűleg nem végleges!  

MÉRLEG: Március neked a szerelemről fog szólni. Észnél kell lenned, ha már van párod. Ugyanis 

többször megkísérthet a vágy. Vedd észre, hogy aki melletted van, azzal is megélheted a szenvedélyt! 

De ha nincs még párod, akkor most belép az életedbe az, akivel leélheted az egész életedet. Legyél 

nyitott, és derűs!  

SKORPIÓ: Márciusban olyan események várnak rád, amikről eddig álmodni sem mertél. Egyrészt a 

munkahelyeden lesz egyfajta átrendeződés. Vagy változik a főnököd személye, vagy a te pozíciód, 

vagy a feladataid. Az biztos, hogy elég nagy felfordulás lesz. De ez időszerű. Át kell alakulnia pár 

dolognak, mert az „állóvíz" nem hoz eredményeket.  

NYILAS: Március végre elhozza neked az igazi tavaszi „feelinget", amikor feltámadsz, és ismét 

energikus leszel. Azt fogod tapasztalni, hogy egyre jobban érzed magad a bőrödben. A vitalitásod, és 

az életkedved is napról napra fog nőni.  

BAK: Márciusban nem fogsz unatkozni. Olyan jövés-menés lesz az otthonodban, hogy csak kapkod-

hatod a fejed. Ezek nem rossz változások. Főleg, ha nem morogsz, hanem észre veszed, hogy min-

dennek már épp itt volt az ideje. Átrendezheted a lakásodat. Vagy kifestheted, vagy felújíthatod.  

VÍZÖNTŐ: Márciusban csupa klassz dolog vár rád. Utazás, tanulás, előadás, társaság, stb. Pezsgés 

lesz körülötted, ami kifejezetten jó hatással lesz a közérzetedre, és a hangulatodra is. Ha jön a lehető-

ség, ragadd meg! Bármiről legyen szó.  

HALAK: Március közepéig egy fokozódó izgalmat érezhetsz, aztán pedig lecsengést. A március 15-

i újholdig igyekezz minél több ügyet „tető" alá hozni, mert addig remek formában leszel. Később már 

nem te fogsz irányítani.  

BIKA: Márciusban jól fogod érezni magad a bőrödben. Csupán két dologra kell ügyelned. Az egyik 

a titkok, amiket meg tudsz, vagy amikre rájössz. Minden, ami titok, az ebben a hónapban maradjon 

még titok! A másik a családi viszály. Tegyél meg mindent, hogy ne mérgesedjen el a helyzet! Béké-

sen, békéltetően, csendesen reagálj mindenre!  
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 1. Ilyen volt az iskolában farsangkor.  

 2. Farsangon ezt szoktuk felvenni a fejünkre.  

3. A fiúk ebben szokták küldeni jókívánságaikat a lányoknak. 

 4. Ez az ibolya, a rózsa és a tulipán.  

 5. Ezt kapod szülinapodra.  

 6. Barát más szóval.  

 7. Ezt adják a fiúk a lányoknak valentinnapon.  

 8. Egy fém amiből ékszer is készül.  

 9. Piros színű mezei virág.  

Bogi és Kemiagabi 

Két cimbora beszélget: 

- Holnap tárgyalásra kell mennem! 

- Miért? 

- Az anyósom leesett a tizedikről, én meg elkaptam. 

- De hát ezért dicséret járna, nem pedig bűntetés! 

- Igen, csak megvártam, amíg pattan egyet. 

- Ki az abszolút jól nevelt bérgyilkos? 

- Aki könyvtárban csak hangtompítós pisztollyal dolgozik. 

 

Úgy szeretnék meghalni, mint a nagyapám: 

álmában, csendesen, gondtalanul, 

nem pedig ordítva, sikoltozva, pánikban, mint az utasai.  

 

Az anyós haldoklik az ágyon: 

- Jaj, mindjárt meghalok! A plafonon meg ott van egy pók! Mire a veje: 

- Mama! Egyszerre csak egy dologra koncentráljon! 

 

Don Pepe 


