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Farsang időszakáról 

A farsang Magyarországon vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapot 

megelőző 40 napos böjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. 

Hazánkban a középkorra tehető a farsang kialakulása. Az ünnep elterjedése három fő területen történt: a királyi 

udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében.  

Régen farsang idején a falvak fonóházaiban minden este zajlott valamilyen vidám esemény, énekeltek, táncol-

tak, játszottak a falusiak. A mulatozások hamvazószerdáig tartottak, amikor az utolsó fonóházi összejövetelre  

került sor, amely felért egy kisebb lakodalommal. Ezt követően az egész falut megmozgató nagy népi mulat-

sággal a „farsangtemetéssel” vagy „téltemetéssel” búcsúztatták az elmúlt vidám heteket.  

Ebben az időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező volt. A táncmulatságok mellett különböző vetél-

kedőket rendeztek, de ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Aki pedig pártában maradt, azaz nem 

ment férjhez, azt különösen durva, vénlánycsúfolókkal gúnyolták. 

Világszerte, így Magyarországon is a farsang adott alkalmat a különféle jelmezek, maszkok felöltésére, s az 

ezekben való mókázásokra. A magyar falvakban ördögnek, kereskedőnek, cigányasszonynak, katonának, kol-

dusnak, menyasszonynak, kéményseprőnek, boszorkánynak öltöztek be leggyakrabban az ott élők.  

A farsang időszaka a táncmulatságok legfőbb ideje volt, a falvakban a bálok többsége az ivókban, vagy bérelt 

házakban zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte ilyenkor a maga bálját, a szervezők általában a legé-

nyek voltak. A „batyus bálokra” az ételt a lányok, az italt pedig a fiúk vitték, a zenészeket pedig a bálozók 

közösen fizették ki. Fontos szerepük volt ezeknek a táncos mulatságoknak a párválasztásban. A lányok ilyenkor 

bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki ha tetszett neki a lány, kitűzte a kis csokrot a kalapjára.  

A Jászságban a farsang három napjának mindegyikén másfajta tésztát készítettek az 

asszonyok. Farsang vasárnapján kőtt pitét, farsanghétfőn rétest, húshagyókedden 

pedig pampuskát sütöttek. A megmaradt pampuskát szokás volt felfűzni, s a böjt 

végéig a padláson vagy a kéményben tárolni.  

Jászdózsán a legények szalmahordó kassal jártak fánkot, azaz pampuskát gyűjteni. 

Kedden éjszaka még lehetett táncolni, de csak 11 óráig. Jászteleken ekkor megszó-

lalt a harang és 40 napra elnémult a 

muzsika. Kezdetét vette a nagyböjt, amelynek idején mindenféle 

tánc és mulatság tilos volt.  

A mi iskolánkban is minden évben van farsangi mulatság, az alsó 

tagozatosak idén február 26-án bújnak jelmezbe, a felsősek pedig 

március 4-én báloznak.  

Reméljük, ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket láthatunk az idén 

is. A mulatság részleteiről képes beszámolóval a következő lap-

számban készülünk. 

(A cikket internetes források segítségével készítettük.) 

Vera és Heni 



Valentin napjáról 

Szent Bálint napján tartják főleg az angolszász országokban a Bálint nap ünne-

pét. (Angolul Valentine's Day.) Magyarországon az angol név átvétele miatt 

sokak számára, mint Valentin nap vált ismertté és az utóbbi évtizedben népsze-

rűvé. Ezen az „ünnepen” a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket valami 

aprósággal. 

Akiknek nem tetszik a február 14-hez kötődő felhajtás, gyakran hivatkoznak 

arra, hogy nyugatról behurcolt ünnepről van szó. Ami azonban nem teljesen 

igaz.  

Bálint – ókeresztény vértanú – legendáját ugyanis nálunk is ismerték, és tisztelték 

már a középkorban is. Gyógyító erőt tulajdonítottak neki a nyavalyák ellen, de sze-

relmi babonák is kötődtek e naphoz, melyek főleg a fiatal lányoknak adtak férjfogó 

tanácsokat. Az egyik ilyen szerint, ha kilencmagú almát eszel, és magjait észrevétle-

nül a kiszemelt férfi zsebébe szórod, garantáltan beléd fog szeretni.  

Egy másik népi hiedelem pedig azt tartja, hogy aki a Bálint nap előtti éjfélkor a te-

metőben lődörög, állítólag meglátja leendő férjét. Kicsit hátborzongató a babona, de 

legalább a miénk, legalább magyar.       Barbi 
 

És végül néhány Valentin napi menő sms: 

„Ki az, Ó betűvel kezdődik, és borzasztóan szeret? Ó, hát az én vagyok!” 

„Hiszel a szerelem első látásban, vagy elsétáljak előtted még egyszer?” 

„Mióta ismerlek, sok csillag szebben ragyog. Látod, ők is tudják, hogy veled boldog vagyok!” 

„Szeretném, ha szeretnél, ha néha-néha meg-megölelnél, s ha megfognád a két kezem, boldog lenne életem!” 

„Kell a föld, hogy legyen élet. Kell a nap, hogy legyenek fények. Kell a határ, hogy ne legyen végtelen. S kellesz 

TE, hogy boldog legyen az életem.” 
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Nőnap 

Március 8.: Ezen a napon sok országban a hölgyeké a főszerep.  

A nőnap a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmoz-

galmi eredetű. Eredetileg harcos, a nők egyenjogúságával 

(munkavállalásával) kapcsolatos nap volt.  

A nemzetközi nőnap az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, 

ami azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nők évszázadokon át vívtak azért, 

hogy a társadalomban egyenlő jogokkal és lehetőségekkel élhessenek. 1911. 

március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották 

meg a világon először a nemzetközi nőnapot.  

1917. március 8-án Oroszországban nők tüntettek a kenyérért és a békéért. Négy nappal később II. Miklós cár 

lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap 

dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a.  

A nemzetközi nőnapot 1977 óta az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. Magyarország a nőnapi felhívás-

hoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő 

évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi rendszer alatt a nőnap ünneplése köte-

lezővé vált.  

Az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnap 1948-tól viszont mindenhol március 8-ra esik. Remé-

lem, tetszett a cikk, és bízom abban is, hogy nem felejtetek megemlékezni erről az eseményről. 

Minden hölgyolvasónknak boldog nőnapot kívánunk:             Balázs 

„De ha nem lennének ők, 

Ezek az átkozott nők, 

Üresnek látszanánk, 

Csak magunkkal játszanánk. 

Ha nem lennétek, 

Bizony belőlünk a lélek 

Elillan, majd ha itt hagytok, 

Ezért köszönjük, hogy vagytok.” 

(Magna Cum Laude együttes) 

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://kepguru.hu/previews/32/32351.jpg&imgrefurl=http://kepguru.hu/foto/32351/hovirag&usg=__l5rWoC0UpLZ4OADIZmIkRJiVzOg=&h=300&w=400&sz=19&hl=hu&start=204&zoom=1&tbnid=cdLCffO5wqiDvM:&tbnh=115&tbnw=153&ei=hZROTaKQKc2gOsmytC
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A velencei karnevál eredete 

A velencei karnevál világszerte ismert, ősi hagyományokra épülő mulatság a 

gondolák és a lagúnák városában. Olaszországban a farsang az év egyik legna-

gyobb ünnepe volt, olyan kivételes időszak, amikor nyíltan is ki lehetett mondani 

dolgokat. A farsangi időszak januárban kezdődött és a nagyböjthöz közeledve 

nőtt az izgalom. Rendszerint a városközpontban, a szabad ég alatt rendezték a 

Szent Márk téren a mulatozást. Hatalmas színjátékhoz volt hasonló, ahol az utcák 

alkották a színpadot, a városlakók voltak a színészek, s egyben a nézők is.  

A velencei karnevál története majd ezer évre nyúlik vissza az időben. Elsőként 

1094-ben került sor az eseményre. Akkoriban, akárcsak napjainkban is, a karne-

vál egy hatalmas bállal kezdődött, amit 

számtalan apróbb helyi mulatság, játékok és 

koncertek követtek Velence város terein. 

A karnevál idején a város olasz népe, legyen az úr vagy szolgáló, magára 

öltött egy hosszú, sötét köpönyeget, és egy fehér maszk mögé rejtve arcát 

és kilétét mulatott a tereken. Idővel aztán egyre színesebb és változato-

sabb kosztümökben szórakoztak napokon és éjszakákon át. Ezen a napon 

a város apraja és nagyja csónakra szállt, és egész nap illetve éjszaka ott 

tartózkodott. 

Vera   

Busójárás 

A busójárás Mohács messze földön híres és ismert látványos farsang-

ja, karneválja. A busójárás alapvetően a mohácsi sokácok (Mohács 

dél-szláv nemzetiségi lakói) rendkívül látványos elemekben bővelke-

dő hagyományőrző népszokása. Az 1930-as évektől egyben idegenfor-

galmi rendezvény is, melyre tízezrek látogatnak el a világ minden 

részéről. 

A busójárás idején Mohácson óriási mértéket ölt a jókedv és a mulato-

zás, amelyben minden jelenlévő - felvonuló és vendég egyaránt - bő-

séggel kiveheti a részét. 

A legnagyobb mulatság farsangvasárnap van. Ennek fő elemei: a part-

raszállás, melynek során a túlparti „Szigetről”eveznek át ladikokon a 

busók. Jelmezes busó-felvonulás a Kóló térről a főtérre. Majd a far-

sangi koporsó vízre bocsátása.  

Sötétedéskor pedig az egybegyűltek elégetik a telet egy nagy máglya 

meggyújtásával, és a főtéren körtáncokat járnak.  

Barbi 

Vízkereszt 

Hagyományosan január 6-án, azaz vízkereszt napján ér véget a karácsonyi ünnepkör. Katolikus vidékeken a 

keresztvíz szentelésének ünnepe volt ez a nap, az elnevezés is erre utal. Ezt a megszentelt vizet aztán egész év-

ben megőrizték. Behintették vele a szobát, az istállót, a kutat és a vetőmagot. Gyógyító erőt tulajdonítottak ne-

ki, s ha betegek voltak, ittak is belőle egy kortyot.  

Vízkeresztkor házszentelést is végeztek. Krétával felírták a 

háromkirályok nevének kezdőbetűjét (Gáspár, Menyhért, Bol-

dizsár) és az évszámot. Hitték, hogy ez a felirat megvédi a há-

zat a rontás ellen. Vízkeresztkor bontották le a karácsonyfát, és 

ekkor rendezték a „háromkirályjárást” is. Ilyenkor fehér ruhá-

ba öltözött gyerekek, fejükön papírkoronával járták a házakat, 

és köszöntő énekeket adtak elő. 

Margó 

 

Házszentelés után 
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Kölcsey Ferenc, a Himnusz költője 

Vörösmarty mellett a magyar romantika legjelentősebb költője, a reformkor haladó 

szellemű politikusa, Kazinczy társa a nyelvújítási küzdelemben. 

1790-ben született Sződemeteren. Régi nemesi család leszármazottja. Gyermekkorát 

tragédiák árnyékolták be: korán árva maradt, himlőben bal szemére megvakult. 

A debreceni kollégiumban tanult, 1810-ben Pestre került joggyakornoknak. Családi 

birtokára, Álmosdra, majd Szatmárcsekére költözött. 1823-ig visszavonultan élt, ekkor 

írta legismertebb művét, a Himnuszt (1823. január 22.) melynek „születésnapját” a 

magyar kultúra napjaként ünnepeljük. 

1829-től Szatmár megye aljegyzője, majd 1832-34 között országgyűlési követe volt. 

Közéleti tapasztalatait Országgyűlési Naplójában írta le, erkölcsi elveinek összefogla-

lása a Parainesis, melyet unokaöccsének, Kölcsey Kálmánnak írt. 1835-től visszavonultan élt 1838-ban bekö-

vetkezett haláláig. 

A magyar kultúra napja - 187 éves a Himnusz 

187 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Him-

nuszt. Ennek tiszteletére minden év január 22-én ünnepeljünk a magyar 

kultúra napját. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művésze-

ti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrá-

val, az oktatással és a pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. 

 

Kölcsey ismert költeményének műfaja óda, azon belül himnusz. Keretes 

szerkezetű költemény. A vers keretét adó első és utolsó versszak imát, fo-

hászt tartalmaz. A keret által közrefogott versszakok a múltat és jelent állít-

ják szembe egymással. A 2–3. versszak a múlt dicső pillanatait emeli ki: a 

honfoglalást, a gazdasági virágzást és Mátyás király győzelmeit. A követ-

kező versszakok a múlt szenvedéseiről szólnak: a mongolok, törökök táma-

dásairól, a belső széthúzásokról, a testvérharcokról. A Himnusz először 

1828-ban jelent meg nyomtatásban. 

 

A Himnusz zenéjét Erkel Ferenc szerezte 1844-ben. A művet a budapesti 

Nemzeti Színház mutatta be először, azonban csak 1903-ban lett az ország 

törvényben is elfogadott himnusza. 

1903 előtt az állami himnusz Joseph Haydn „Gott erhalte” című műve, az 

osztrák császári himnusz volt. A katolikus magyarság azonban a „Boldogasszony anyánk”, valamint az „Ah, 

hol vagy magyarok tündöklő csillaga”, a reformátusok pedig a 90. zsoltárt (Tebenned bíztunk eleitől fogva) 

tisztelték nemzeti himnuszként. 

A Rákosi rendszer idején megbízták Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt egy másik himnusz szerzésével. Kodály 

Zoltán megjegyzése erre annyi volt: „Minek új? Jó nekünk a régi himnusz.” Ezzel az új himnusz témája leke-

rült a napirendről. 

Merci 

Felvételi vizsga 
 

2011. január 22.-én délelőtt a mostani nyolcadikosok megírták a felvételi feladatso-

rokat matematika és magyar tantárgyakból. Számunkra ez az első komoly megmé-

rettetés a továbbtanulás irányában. Nagyon sokat készültünk rá, amely több társunk 

felvételi eredményén is meglátszott. A matematika feladatsor a tanulók és tanárok 

elmondása szerint is könnyebb volt, viszont a magyar megosztotta a véleményeket.  

A matekban százalékszámítással, grafikonleolvasással és mértannal kapcsolatos 

feladatokat oldhattak meg a felvételiző diákok. Magyarból pedig szövegértési, he-

lyesírási és fogalmazási feladatokkal kellett megbirkózni. A felvételi lapok kitöltésé-

re 45-45 perc állt rendelkezésre. A feladatsorok megtekinthetők és letölthetők az 

alábbi weboldalakról: 

       www.om.hu  

       www.oh.hu  

A kijavított feladatsorokat már megnézhették a nyolcadikosok 2011. január 29.-én az újszászi gimnáziumban.  

Noémi és Viki 

http://www.om.hu/
http://www.oh.hu/
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Hazánk az EU soros elnöke 

2011 januárjában hivatalosan is átvette hazánk az EU soros elnökségét 

Belgiumtól. A hathónapos magyar elnöki időszak programja négy fő témakör köré cso-

portosul: ezek az erősebb Európa, a gazdasági növekedés, a polgárbarát Európai Unió, valamint a bővítés és 

szomszédságpolitika. 

De mit is jelent a soros elnökség? 

Az Európai Tanács elnöksége a soros elnök felelősségébe helyezi a tanács működtetését. Ezt az elnökségi posz-

tot hathónaponkénti váltással töltik be az EU tagállamai. Az elnöki poszt nem egy embert illet, hanem az épp 

soros ország kormányát. 

A három egymást követő elnök alkot egy triót. Ezek egy 18 hónapos időszakon keresztül tartó együttműködés 

keretében biztosítják a folyamatosságot közös politikai programok segítségével. A jelenlegi trió Spanyolor-

szágból (2010. januártól), Belgiumból (2010. júliustól) és hazánkból áll. Magyarország júliusban adja át a ve-

zérpálcát Lengyelországnak és egyben a következő triónak. 

Az elnök elsődleges feladata az Európai Tanács gyűléseinek megren-

dezése. 

„A magyar EU-elnökség a gazdasági növekedés segítésére, a munka-

helyteremtésre és a társadalmi befogadásra összpontosít. A magyar 

elnökség fontos témája lesz a vízpolitika is, ezen belül a szélsőséges 

vízügyi jelenségek és a klímaváltozás hatásainak kezelése. A magyar 

elnökség alatt fogadhatják majd el a „Duna-stratégiát”. Ennek leg-

fontosabb feladatai közé tartozik a vízkészletek védelme és takarékos 

használata, a természeti környezet védelme, a Duna közlekedésének 

javítása, a turizmus ösztönzése és az érintett országok kulturális 

örökségének megőrzése.”           Merci  

 A II. magyar hadsereg megsemmisülése a Don-

kanyarban 

A magyar golgota. A köztudatban egyszerűen csak így él az a hely, amelyet úgy 

hívnak: Don-kanyar. Egyetlen olyan ütközete sincs a magyar történelemnek, amelyben akkora veszteségek 

érték volna hadseregünket, mint a Don-kanyarnál. A II. világháború ideje alatt 200 ezer ember hajtottak el ide, 

ahonnan 142 ezren sohasem térhettek haza. 

 

1943. január 12-én a 2. magyar hadsereg által védett 200 km hosszú Don-menti terepszakaszon is támadásba 

lendültek a jelentős páncélos erőkkel támogatott szovjet hadosztályok. A túlerejű támadás már az első napok-

ban több helyen áttörte a hiányosan fölszerelt magyar csapatok védővonalát. Az eredetileg több mint kétszázez-

res magyar hadsereg hatékony légierő és légvédelem, kellő számú páncélos-egység és fegyver hiányában foko-

zatosan darabokra szakadt, megsemmisült.  

A kemény hidegben megfelelő téli ruházat nélkül harcoló, majd visszavonuló katonákat az ellenséges golyókon 

kívül a fagy is tizedelte: több tízezren maradtak holtan a hófödte csatatereken. Ezeknek a napoknak a története 

a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartozik. 

A német csapatokkal szorosan együttműködő magyar csapatok 1942 júliusában kijutottak a Donhoz. Itt az 

urivi, korotojaki és scsucsjei hídfőket védő szovjet csapatok ellen folytattak véres 

és csak átmeneti sikereket hozó hadműveleteket. Csak a korotojaki hídfőt sikerült 

tartósan birtokba venni, miközben 25-30 ezer ember esett el, sebesült meg, vagy 

került fogságba. Közben beköszöntött a tél, és a megfogyatkozott hadseregnek 

egy újabb nehézséggel kellett szembenéznie: a kegyetlen hideggel. 

De a felszerelésbeli hiányosságokkal egyenrangú probléma volt, hogy a katonák 

zöme nem tudott azonosulni a hadjárat hangoztatott céljaival: 

„...mi nemigen hittük, hogy 2000 km-re Magyarországtól a mi hazánkat védjük, 

és megnyerjük a háborút ... A mienk, az egy ilyen 'mitlaufer hadsereg' volt, ame-

lyiket odadobtak... valószínűleg... hogy eleget tegyenek Hitlernek a visszakapott 

területekért.” (Idézet Sára Sándor Pergőtűz című filmjéből.) 

A magyar hadseregnek voltak olyan egységei, amelyek még január 28-án is ere-

deti állásaikban voltak, és csak ekkor kezdték meg fokozatos, rendezett visszavo-

nulásukat. De a hadsereg zöme ekkor már szét volt verve. Az 1943 február-

márciusi létszámjelentésekből kiderült, hogy az eredetileg 207 ezer fős hadsereg 

több, mint fele, kb. 120 ezer ember hiányzik.  
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 Az idei téli időszak nagy slágere az egyik keres-

kedelmi tévécsatorna által sugárzott valóságshow. Mi-

vel sokan nézitek, gondoltuk, rövid összefoglalóban bemu-

tatjuk az eddigi legnépszerűbbeket. Íme a villa „sztárjai”: 

Alekosz: 

A műsorba „okostojásként” elsőként bekerülő Nagy Alekosz érdi származású. 

1978-ban született, 32 éves. Zenészként és biztonsági őrként dolgozik a kinti 

életben. Szeret sportolni, imádja a profi ökölvívást, és sakkozni is szokott sza-

badidejében. Ezek mellett vonzza még a búvárkodás, a vitorlázó repülés. A 

tánctól nagyon fél és nem is szereti űzni, ugyanis nincs jó ritmusérzéke. A hite-

lesség miatt jelentkezett a műsorba. 

Családja még nincsen, szüleivel él. Anyja így nyilatkozott róla: „Nem érett még 

a családalapításra.” A lányoknak azonban szereti csapni a szelet. Élvezi az 

életet bent a villában, még jobban is, mint kellene. Próbálja önmagát adni. 

Gigi: 

A szentendrei lány 1990-ben született. Eredeti neve Rácz Ildikó. Horoszkópja alap-

ján bak. Testvérével, Bécivel egyszerre kerültek be a Való Világba. A 21 éves lány 

nem fél semmitől, és saját bevallása szerint a család a legfontosabb a számára. Ked-

venc filmje a Keresztapa, kedvenc előadója pedig Alicia Keys. Szereti az RNB mű-

faját.  

Azért jelentkezett a műsorba, mert: „Jó bulinak tűnik, a végén a főnyeremény is 

csalogató, és önmegismerés lehet a számomra.” 

Hobbija a tánc és a pingpong. Az előbbiből már láthattuk ízelítőt az esti összefogla-

lókban. A legidegesítőbb szokása, hogy néha hisztizik. Sokszor véli úgy, hogy iga-

za van, még akkor is, amikor persze nincs. Káros szenvedélye a csokoládé, de sze-

retne már leszokni róla. Jerzyvel való kapcsolata miatt sokszor kerül a figyelem 

középpontjába. 

Béci: 
A való világ „tribunusa” Szentendrén született, eredeti neve Rácz Béla. A 

testvérek kategóriában került be a valóság showba. 1985-ben született, és 

horoszkópja alapján bak. Foglalkozása tánctanár, nem véletlenül kedveli a 

zenét. Kedvenc zenei műfajai: a HIP-HOP és az R&B. Legnagyobb szen-

vedélye a zeneszöveg írás. Kedvenc ételei: a rakott kel, a rántott hús és 

különböző levesfélék. Nem szereti a kényes, rámenős embereket. Legide-

gesítőbb szokása, hogy szereti, ha minden holmija a helyén van, és azokat 

senki sem pakolja el. 

Sport karrierjéről az interneten úgy nyilatkozott, hogy 2005-ben táncból 

magyar bajnok volt, de emellett egy világbajnok 2. helyezéssel is büszkél-

kedhet. A műsorban való részvételéről, céljairól pedig azt mondta, hogy 

szeretné megnyeri a fődíjat, és emellett a versengési láz is hajtja. Már túl 

van egy kemény párbajon, Olivért maga mögött hagyva ő tért vissza a 

villába. 

Fanni, Kristóf, Mesi 

A Vörös Hadseregnek a januári offenzíváról beszámoló jelentése 40 ezer magyar hadifoglyot említ, a halottak 

és sebesültek száma tehát kb. 80 ezerre tehető. 

A Voronyezs melletti Rudkinóban magyar pénzből épült katonai temetőben tizenhétezer magyar katona alussza 

örök álmát, a közeli Boldirovszkaján nyolcezer. Ezen kívül Oroszországban további kétszáz kereszt és márvány

-tábla emlékeztet az egykori 2. magyar hadsereg orosz földben nyugvó katonáira. 

Merci 

„Ha feltétel nélkül elköteleződsz a célod elérése iránt, és ha ez a döntésed 
elég erős, biztos, hogy megtalálod az utat és a módot, hogy elérd a célo-

dat.”  

(Robert Conklin) 
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A szibériai csíkos mókus 

 
A csíkos mókus a házi kedvencként tartott kisemlősök arisztokratája. Elegáns, kecses mozdulataival, csinos, 

fényes bundájával minden állatbarátot elbűvöl. Kedves, játékos, mozgékony. Különleges viselkedésformáit 

megfigyelni igazi élmény. A megfelelő környezetben tartott csíkos mókusok ritkán betegszenek meg. Ideális 

házi kedvenc lehet ez a mozgékony, kedves, nappali életmódot folytató kisméretű mókus. A kölyökkoruktól 

kézhez szoktatott állatok szelídek és barátságosak. Megfelelő körülmények között 8-10 évig élnek. Általában 

végelgyengülésben múlnak ki (8-10 év). Ezzel szemben a szabadban ritka a két évnél idősebb példány. 

Változatos étrendet igényelnek. Alapellátásnak megfelel a rágcsálók részére árusított magkeverék. Emellett 

adjunk egyéb magvakat is: mogyoró, amerikai mogyoró, dió, pisztá-

cia, tökmag. Fontos, hogy rendszeresen kapjanak friss gyümölcsöt, 

zöldséget, bogyókat is: alma, körte, narancs, kivi, banán, szeder, csip-

kebogyó, sárgarépa, zöldborsó, saláta. Néha adhatunk kekszet, nápo-

lyit. Szeretik a lárvákat, rovarokat is: lisztkukac, tücsök, sáska, szöcs-

ke. Adhatunk főtt tojás szeletet, vagy nyers fürjtojást. Szívesen elrág-

ják a friss rügyeket, hajtásokat és a fenyőtobozt. Kalcium kiegészítés-

nek mindig legyen a ketrecben szépia, vagy rágókő. 

Lili 

De hogy a kutyabarátok kedvében is járjunk, a következő olda-

lon Eszter egy újabb fajtával ismertet meg bennünket. 

Kézápolás, körömlakk 

A kezünk sokat elárul rólunk. Az ápolt kéznek része az 

ápolt köröm is. A lányok egyharmada lakkozza rendszeresen a kör-

mét, mivel azon a véleményen van, hogy ez hozzátartozik az ápolt megjelenéshez. 

A körömlakkozás első és legfontosabb lépése a körmök előkészítése a lakkozásra. 

A lakkozás első lépése a manikűr, azaz a körmök és a köröm környéki bőr előké-

szítése. Ennek hiányában a lakkozás nem tudja beváltani a hozzáfűzött reményeket 

a tartósságot illetően. Ha ápolt körmöket szeretnél, fogadd meg a tanácsainkat!

Áztasd ki alaposan a kezed langyos vízben, majd vágd a körmöd a megfelelő ala-

kúra. Ha az ollóval nem sikerült megfelelő ívet adni körmödnek, a vágás után re-

szeld a kívánt formára! Vigyázz, hogy a reszelőt csak egy irányba mozgasd, mert 

így a körmöd nem szálkásodik ki, és nem fog idő előtt letörni. Told vissza a kö-

römágyadnál lévő bőrt, így az nem képez akadályt a lakkozásnál. Csak megfelelő 

minőségű körömlakkot használj, az olcsó lakkoktól ugyanis betegséget kaphatsz (pl.: körömgomba). A színes 

lakk felvitele után átlátszó fedőlakkal fixálhatod körmeid, így tartósabb lesz a végeredmény.  

Ne feledd, az élénk színeknél a lepattogás nagyon feltűnő és csúnya, ezért iskolába lehetőleg kerüld ezek vise-

lését! 

  Hajápolás, hajfestés 
 

Manapság egyre fiatalabb korban kezdik festeni hajukat a 

lányok, nem törődve a hajfesték káros hatásaival. Pedig ha 

tudnák, hogy ettől akár egész hajuk minősége is megváltoz-

hat, biztosan később nyúlnának ezekhez a vegyi anyagokhoz. 

A hajfestéktől ugyanis hajad száraz, fénytelen és töredezett 

lesz.  

Az ammónia és a hidrogén-peroxid is rendkívül irritáló hatá-

sú, ami könnyen válthat ki allergiás reakciókat, vagy akár 

hajhulláshoz is vezethet. Vannak a festékben azonban olyan 

vegyi anyagok is, amelyek még ennél is károsabbak, ugyanis 

a fejbőrön keresztül a szervezetedbe jutva sokáig elraktáro-

zódnak. Ezek a vegyületek erőteljesen rákkeltő és irritáló ha-

tásúak, de a vesét és az immunrendszert is károsíthatják. 

Ha hajvasalót használsz, azzal is bánj óvatosan, ezek a készü-

lékek ugyanis akár 220-300 fokra is felmelegedhetnek, ez a magas hőmérséklet pedig károsíthatja a hajszálai-

dat, töredezést okozhat. 

Noémi, Viki 



Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2010. december          8. 

A kuvasz 

A kuvasz a Magyarországon ismert kutyafajták közül az egyik legrégebbi nyájőrző kutya, talán ősibb, mint a 

komondor. Neve eredetéről megoszlanak a vélemények. 

Ma a tenyésztők munkájának hála a kuvasz nincs kihalófélben. Igaz, nem is vált slágerkutyává, ami viszont jót 

tesz a fajtának, hisz legalább nincs agyontenyésztve. 

Külleme és jelleme: 

Megjelenése tetszetős, nemességet, erőt, bátorságot sugároz. Magas, nagy 

termetű kutya, általában 70 centiméter marmagasságú. Szőrzete fehér 

vagy elefántcsont színű, enyhén hullámos, jellegzetes kuvaszszőrzet. El-

lentétben a komondorral, nyáron leváltja szőrtakaróját, vedlik.  

A világos színű bunda régen is követelmény volt, hiszen a kutyát az esti 

szürkületkor támadó ragadozóktól így jól megkülönböztethette gazdája. 

De egyes források szerint a kuvasz egykor nemcsak fehér, hanem vöröses, 

sárgás, sőt ordas színben is létezett, de sohasem volt tarka. 

Csontozata erős. Mozgása elegáns, kihasználja a teret. Feje rendkívül 

nemes, számos fajtabélyeget hordoz, mely jellemzőkkel biztosan megkü-

lönböztethető a rokon fajtáktól. A füle V-alakú, lehajló.  

Mandulavágású, ferde szeme értelmet és hűséget mutat. Kiváló szimatú. 

Jó házőrző kutyus. 

Eszter 

„Minden kutyafajtának megvannak a természetbeli sajátosságai, de minden kutya egyéniség.” 

  Gagyi mami 3- Mint két tojás 

Az FBI különleges álruhás 

bevetésekre szakosodott szu-

perügynöke, Malcolm Turner (Martin 

Lawrence) minden bajból kivágja magát. A fia viszont 

minden bajba belekeveredik.  

Így aztán, amikor egy orosz maffia-leszámolás véletlen szemtanújává válik, 

apja mindenáron meg akarja védeni. Még pedig úgy, ahogy ő tudja: álruhá-

ban. Ezúttal tehát nemcsak ő öltözik nőnek, hanem a fiára is szoknyát húz, és 

együtt költözik be vele egy leánykollégiumba, abban bízva, hogy ott biztosan 

nem keresik majd őket. De vannak bajok, amelyek a vérszomjas maffiánál is 

veszélyesebbek. Például egy csak lányokból álló pizsama parti vagy egy ba-

lett óra, egy tornatermi öltöző vagy a festőszakkör. 

Vicces jelenetekben bővelkedő, humoros film, ajánlom figyelmetekbe, ha jól 

akartok szórakozni. Érdemes az első két részt is megnézni, hisz a történet 

akkor válik igazán kerekké. 

          Vera  
 

Marmaduke 

A család kicsi kutyája hatalmasra nőtt, mindenkinél erősebb és makacsabb lett. 

Marmaduke, a játékos kedvű dán dog nyomát romok és káosz jelzi, meg sok neve-

tés. 

Amikor gazdái, Winslow-ék úgy döntenek, hogy Kaliforniába költöznek, 

Marmaduke elhatározza, hogy ő is új életet kezd: az új szomszédságban eljátssza a 

született falkavezért, csak hogy elnyerhesse a gyönyörű afgán agár, Jezebel szívét. A 

jelenlegi falkavezér a doberman, Bosco mellett azonban nincs könnyű dolga, sőt 

Marmaduke valójából nem is harcra termett ku-

tyus.  

Beletelik kis időbe, és sok őrült, izgalmas kaland-

ba, míg rájön, hogy akár cicaszívvel is nagykutya 

lehet bárki, a lényeg, hogy vállalja önmagát. 

 

Láttatok már romantikus vígjátékot kutyák fősze-

replésével? Itt az ideje, hogy részt vegyetek rajta. Ajánlom figyelmetekbe, ha 

kikapcsolódásra vágytok.        Margó 
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Farsangi álarc készítése 

Farsang időszakára egy kis kreativitással ti is szép és egyedi álarcot készíthettek maga-

toknak. Ehhez kínálunk nektek ötletet. A kisebbek kérjék szüleik segítségét az alkotás-

ban. 

Hozzávalók: 

 A4-es színes karton 

 Filcanyag 

 Ragasztó 

 Színes madártollak (hobbiboltban kapható) 

 Kb. 30 cm organzaszalag 

 Tű és cérna 

 Flitterek és kristálykövek dísznek (szintén hobbiboltban kapható) 

 Csillámpor 

 Hajlakk  

Elkészítés menete: 

1. Készítsünk egy sablont a maszkhoz egy sima papírlapra, vágjuk ki és próbáljuk az 

arcunk elé, hogy a mérete és a szemek elhelyezkedése is megfelelő legyen. Ezután a 

karton oldalára másoljuk át a sablont, és vágjuk ki.  

2. Vágjunk ki a filcanyagból egy kb. 4 cm széles szívfor-

mát, majd ragasszunk a közepébe néhány flittert és kristálykövet. 

3. Ragasszuk a színes madártollat és a flitteres szívet az álarc jobb felső sarkába.  

4. Ezután fújjunk hajlakkot a csillámporral díszíteni kívánt helyekre, szórjunk rá 

csillámport, majd újra hajlakkot (érdemes a szemek környékére helyezni). 

5. Készítsünk egy fodrot az organzaszalagból a tű és a cérna segítségével, végül 

ragasszuk fel a fodrot az álarc hátoldalán alulra.  

A bal oldali képen már a végeredmény látható. Jó munkálkodást kívánunk. 

Viki 

 

A farsangi mulatságon felsorakoznak a jelmezbe öltözött gyerekek.  

A tanító néni így szól az egyikhez: 

-A fejeden korona, a válladon palást, te biztosan király vagy. 

Megérkezik Pistike, aki mindig valami idétlen jelmezbe öltözik be. Most egy nagy csillag van a fejére akasztva, 

és kötéllel egy hatalmas csavart vonszol maga után. 

- Pistikém, te minek öltöztél be?- kérdi a tanító néni. 

- Én vagyok a csillag fejű csavarhúzó. 

 

A kínai suliban farsangot rendeznek. Chuan lesz a postás, Lee a hóember, Cseng a telefon. 

 

A rendőrségen csörög a telefon: 

- Itt az állatkert gondnoka beszél. Megszökött a zsiráfunk. 

Mire a rendőr: 

- Jegyzem, kérem! Van valami különös ismertetőjele? 

 

 

A maszek cukrászdába rabló lép be, fején harisnya. 

- Kérem a kassza kulcsát!  

A kiszolgáló hölgy gépiesen megkérdi: 

- Becsomagoljam, vagy itt tetszik elfogyasztani? 

 

 

Mi lesz a Csipet Csapatból egy atomkatasztrófa után? 

- Cifet Cafat! 

Lili és Heni 
 

http://www.hobbymuvesz.hu/files/images/piros 1.preview.jpg
http://www.hobbymuvesz.hu/files/images/piros 4.preview.jpg
http://www.hobbymuvesz.hu/files/images/piros 5.preview.jpg
http://www.hobbymuvesz.hu/files/images/piros kesz.preview.jpg


Vörösmarty Mihály Általános Iskola lapja 

Mi Írtuk, 2010. december          10. 

Felelős kiadó: Bogárné Simon Klára  Felelős szerkesztő: Pap Szilvia 

Készítették: Újszászi Nevelési Központ, Vörösmarty Mihály Általános Iskola újságíró szakkörének tagjai: 

Molnár Kristóf, Kerepesi Veronika, Oszlányi Mercédesz, Peszeki Viktória, Falusi Fanni, Urbán Noémi, Viola 

Henriett, Retter Barbara, Dóka Lili, Lakatos Margit, Molnár Emese, Kovács Eszter  

Külső munkatársak: Lázár Balázs 

Cím: 5052 Újszász, Kossuth út. 13.  Email: miirtuk@gmail.com 

                       

                      

                    

                     

                        

                       

                       

                       

Ahhoz, hogy rejtvényünket meg tudjátok fejteni, olvasnotok 

kell az újságot, mert a meghatározások a cikkekhez kapcsolód-

nak. Kellemes időtöltést kívánunk. 

A meghatározások a következők: 

1. Körmünket díszítjük, festjük vele. 

2. A Bálint nap külföldi megfelelője. 

3. A Való Világ férfi bajkeverője, Alekosz barátja. 

4. Ezen az eseményen szoktunk álarcot viselni. 

5. Január 6-án ünnepeljük, ekkor bontjuk le a karácsonyfát is. 

6. Ezzel a tévéműsorral váltak ismertté: Gigi, Olivér, Alekosz. 

7. A szeretet ünnepe. 

8. A nyolcadikosok ezt a feladatlapot írták meg 2010. január 22-

én (szombaton). 

Viki és Noémi 

Alsó tagozatos olvasóink 

figyelmébe ajánljuk a bal 

és jobb oldali álarcot.  

 

Színezd ki, és ezáltal tedd 

egyedivé a hódot és ba-

golykomát! 

 

Kellemes időtöltést kívá-

nunk. 

Noémi 


