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Május első vasárnapja — Anyák napja 

Az ünnep eredete az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, az 

istenek anyjának és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, 

amikor az anyákat is felköszöntötték. 

Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is 

kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák va-

sárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgo-

zó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édes-

anyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként 

elkészítették az anyák süteményét. 

Az Egyesült Államokban először egy Boston nevű városban 1872-ben 

ünnepelték meg az anyák napját, Julia Ward Howe segítségével. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az 

első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 

1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek 

közé az anyák napját.  

Május első vasárnapja hazánkban tehát az édesanyák ünnepe. Ne feled-

jétek el felköszönteni őket legalább egy szép szál virággal vagy egy kedves verssel! Mi ezúton köszöntjük őket: 

„Ahány levél lengedez  

szél ringatta ágon,  

ahány harmatcsepp ragyog  

fűszálon, virágon, 

Édesanyám, fejedre  

annyi áldás szálljon.” 
(Móra Ferenc)  

Mesy 

Május elseje — A munka ünnepe 

A munka ünnepe nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt, minden év május 1-jén tartandó ünnepség. 

Hivatalos állami szabadnap.  

Előzményei egészen a brit ipari forradalomig nyúlnak vissza, amikor is egy gyártulajdonos megfogalmazta és 

közzétette a munkások követelését. A munkások kérése a munkaidő nyolc órára csökkentése volt. Jelmondatuk: 

„Nyolc óra munka, nyolc óra rekreáció, nyolc óra pihenés!” volt.  

És hogy miért éppen erre a dátumra esett a választás? A chicagói munkás szervezet sztrájkot szervezett a 

nyolc órás munka bevezetéséért 1886 május 1-jén. Ehhez az eseményhez kötötték később az ünnepet. 

Érdekesség: május 1-jén nem csak a munkások, a katolikusok is ünnepelnek, Jézus nevelőatyjára, az ácsra emlé-

kezve.  

Népszokások: Ehhez a naphoz kötődik a májusfa állítás szokása. A májusfát csoportba 

szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Ma-

gas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy 

kora hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Az udvarló le-

gény így mutatta ki szándékát a lánynak. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, 

aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte. 

Lilla és Niki 



Éneklő Ifjúság 

Március 23-án az Újszászi Nevelési Központ, Vörösmarty Mihály Általános Iskolájának 

Zengő gyermekkórusa nagy megtiszteltetésben részesülhetett, amikor a Kodály Zoltán 

Ének-Zenei Iskola és a Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézményben megrendezett 

ifjúsági hangversenyen teljesítményükért arany minősítést kaptak. A kórus katonada-

lokat adott elő az Újszászi Gimnázium és Szakközépiskola citeracsoportjának kísére-

tével. Furulyán szólót játszott Csercsa Enikő 10. osztályos tanuló. A citeracsoportot betanította Törőcsik Mária, 

az énekkart  vezényelte Virágné Hamar Nóra tanárnő. 

Ágotai Csenge 

A költészet napja a Kávészünet együttessel 

A Kávészünet együttes a Csillag Születik című tehetségkutató műsorból lehet is-

mert számunkra. Tagjai: Popovics György és Németh Ferenc.  

Dalaik ismert megzenésített versek, amikhez ők írnak dallamot vagy saját szerze-

mények. Az első megzenésített verseik: Csonka vers, Mama. 

Különböző iskolákban, kollégiumokban léptek fel a saját dalaikkal, ahol nagyon jó 

fogadtatásban részesültek. Ezek után hangversenyekre, tehetségkutatókra jelent-

keztek, ahol kiemelkedő eredményeket értek el. A Kávészünet nevet viszont csak 

akkor találták ki, amikor jelentkeztek a Csillag Születik című műsor-

ba. Ez a név abból ered, hogy az általuk előadott zene épp egy kávé 

elfogyasztásához ideális.  

A költészet napján, április 11-én itt jártak Újszászon a DÖK 

meghívására, s megzenésítve adták elő nagy költőink (József Attila, 

Radnóti Miklós, Petőfi Sándor, Juhász Gyula stb.) ismert verseit a 

felső tagozatosak számára. Nagy élmény volt, új és egyedi, köszön-

jük a szervezőknek. 

Vali 

Bál, keringő, mulatság 

Mint tudjuk, minden évben megrendezésre kerül iskolánkban az alapítvá-

nyi bál. Ez idén sem volt másként, a mulatság fél hétkor vette kezdetét. A 

vendégvárást követően felléptek a táncosok, a mazsorettek, a különféle 

hangszereken játszó tanulók. A bál főszereplői csak ezután következtek, 

megérkeztek a keringőző nyolcadik osztályos diákok. A koreográfiát Sán-

dor Nóra tanította be a 2 csoportnak. Az első csapat pontban nyolc órakor 

lépett fel, a másik utána következett. Végül a diákok felkérték táncolni 

tanáraikat, szüleiket és rokonaikat. A táncos mulatozás csak ezután 

vette kezdetét, s hajnalig tartott. A báli bevételt az iskola udvarának 

szebbé tételére fordítja majd az alapítvány. Nagyszerű élmény volt.  

 Vali és Áldáska  :) 

Csoportkép 

Pillanatok a keringő előtti hangulatból 



Farsangi bál 

Március 9-én délután 4 órától került megrendezésre a felső 

tagozatos maszkabál. Az idén is 

majdnem minden osztály beöltözött. 

Ötletesebbnél ötletesebb produkció-

kat láthattunk: az 5.a boksz jelenetet 

adott elő, az 5.c osztály a Hófehérke 

történetét jelenítette meg, a 6.a-sok 

Micheal Jackson paródiát adtak elő, 

a 6.b-sek bacilusok és a C-vitaminok voltak, a 6.c-sek Fenyőlányokként táncoltak, a 7.a-

sok pedig a Pomádé zenéjére ropták, a 7.b-sek zombi táncot jártak, és legutoljára a 8.a-

sok mesehősöknek öltöztek be. Utána az egyéni jelmezesek vonultak fel. A farsangi bál 

után a buli kezdődött. Büfé is volt, sokféle édességet, üdítőt lehetett vásárolni. A bál köz-

ben kihirdették, hogy ki lesz a bálkirály és a bálkirálynő. A bálkirály a 8.a-ból Szabó Atti-

la lett, a bálkirálynő is a 8.a-ból Rézsó Babett. A legszebbek keringője után mindenki jó-

kedvűen táncolt, amíg 20.00 óra nem lett. Ekkor ért véget a mulatság. 

Bianka 
A bálkirály és – királynő tánca 

Az idei nemzeti ünnep 

Március 15.-én ismét ünnepeltük iskolánkban a forradalom és szabadság-

harc emléknapját. Először az ünnepi műsort a felsősöknek adták elő a diák-

színpad tagjai, melyben az énekkarosak huszárdalokat énekeltek, az 5.c-s 

lányok néptáncot jártak. A megemlékező műsor sokrétű volt: tánc, vetítés, 

szavalás keveredett benne. A második órában az alsósok tekinthették meg 

az előadást. A tanítás az ünnepély után ugyanúgy folytatódott.  

Délután a városi ünnepség 17.30-kor kezdődött, ahol szintén iskolánk tanulói álltak helyt. A megemlékezés után 

az énekkarosak és a vendégek átvonultak a kopjafához, és elhelyezték koszorúikat a hősök emlékére. Az ünnep-

ség a Szózattal zárult. 

Ildikó  

Április 1 – A bolondságok napja 

Április elseje a tréfálkozások, a jókedvű átverések napja. Hogy miért nevezzük 

ezt a bizonyos napot bolondok napjának? Azt valójában nem lehet tudni. Sokféle 

felvetés van az eredetéről, de egyik sem túl meggyőző. 

Egyesek szerint az óitáliai Szaturnáliákból származó középkori bolondünnepre 

vezethető vissza. Más források szerint az áprilisi tréfálkozás Franciaországhoz 

köthető, ugyanis a régi francia naptár szerint az esztendő április 1-jén kezdődött. 

Ezen a napon az akkori szokások szerint az ismerősök megajándékozták egymást. 

Vannak viszont olyanok, akik azt tartják, hogy az ókori görögök szenteltek egy napot a nevetés, a jókedv istené-

nek. 

Ennek a napnak világszerte számos elnevezése van. Angliában „All fools Day” (minden bolondok napja), Fran-

ciaországban „poison d'Avril” (áprilisi hal), Olaszországban „il pesce d'aprile” (április bolondja), Németország-

ban „Narrentag” (bolond nap) a neve.           Vali 

A FÖLD napja 

Magyarországon 1990 óta rendezik meg a Föld napját. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 

1970. április 22-én mozgalmat indított el a Föld védelmében. Már ekkor több mint 25 millió 

amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa indított mozgalom. A Föld 

napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” A 

tagok eszerint is cselekszenek: változtatni szeretnének. 

1989-től kezdve havonta küldtek Kaliforniából hírlevelet a világ minden országába, hogy sokfé-

le akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját az egész világon. Több mint 100 ország kapcsolódott be a 

programba, köztük hazánk is. 

Események hazánkban: A kerékpáros mozgalom szervezői gyakran erre a napra teszik a felvonulásuk időpont-

ját. Ezen a napon fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek 

a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok, valamint az iskolák szerte az országban.        Szandy és Bogi 



Tavaszi divat — 2012 

Stílustippek: Sportos trend. Az olimpia évének idején mi más lehetne a tavaszi 

időszak egyik vezető trendje, mint a sportos viselet? De semmiképpen se a tré-

ningruhákra és a sportcipőkre gondoljunk, hanem a fényes anyagokra, a laza 

blúzokra, és a sportos fazonú kisruhákra. A sportos anyagú és fazonú ruhákat 

ebben az időszakban párosítsuk csőnadrággal és kiegészítőkkel. A sportosan 

elegáns szettet a nagyméretű bőr táskák teszik tökéletessé. 

Hogyan viseljünk virágmintát? A mintás ruhák viselése sok nő számára problémát 

okoz, a nagy virág motívumok pedig kifejezetten ijesztőek lehetnek. Ha mégis ezt szeretnénk magunk-

ra ölteni, fontos, hogy a virágminta kövesse testünk arányait. A többféle minta keverése esetén a 

titok abban rejlik, hogy az eltérő mintákat tartsuk ugyanabban a színben. Ajánlott kiegészítők: 

virágos táska, sál, nyaklánc. 

Modern nosztalgia stílus. Ez az időszak a retrot hozza vissza, amely az előző 

század közepére nyúlik vissza. Az ötletet az ötvenes, hatvanas, hetvenes évek 

adják, mely hozza magával a modern játékos szín és anyag összeállításokat is. 

Hajviseletek: Divat az alacsony konty, gyöngy hajdíszekkel éppúgy, mint a 

félig kiengedett frizura, csavart elülső tincsekkel  

A copf jól mutat elegáns tekeréses megoldással, és igazán trendi most a tin-

csekbe fonott frizura, mely alacsony kontyban végződik. 

 Mesy 
 

Csokis fonott kalács 
Tésztához: 10 dkg porcukor 

   1 kg liszt 

   5 dl tej 

   5 tojássárgája 

   4 ek. olaj 

   5 dkg élesztő 

   1 ek. kristálycukor 

   1 csipet sütőpor 

   csipet só 

Töltelékhez: 25 dkg margarin 

   20 dkg porcukor 

   4 ek. cukrozatlan kakaópor 

Megkenéshez: 1 tojás 

    5 dkg olvasztott margarin 

Elkészítés: A tej felét meglangyosítjuk, beletesszük az 1 ek. Kristálycukrot, és belemorzsoljuk az élesztőt. Össze-

keverjük a liszttel elkevert sütőporral, a tojások sárgájával, a porcukorral, az étolajjal, a sóval és a tej másik felé-

vel. Jól bedagasztjuk, és fél óráig hagyjuk kelni. Közben elkészítjük a tölteléket: a margarint, a porcukrot és a 

kakaót habosra keverjük. 

Ha megkelt a tészta hat részre osztjuk, tepsi nagyságúra nyújtjuk, lekenjük a csokis töltelékkel és feltekerjük. Hat 

feltekert rudat kapunk, amit  hármasával összefonunk. 

Margarinnal kikenjük a tepsit. Az összefonott tésztát a margarinnal kikent tepsibe rakjuk, és megkenjük a tojás-

sal, majd hagyjuk még kelni fél órát. A sütőt előmelegítjük, és megsütjük a kalácsot. Ha esetleg kicsit pirulna a 

teteje rakjunk rá sütőpapírt. Még melegen lekenjük olvasztott margarinnal. 

Ajánlat: Kenyérsütőben is elvégezhető a dagasztás. Ne vegyük ki mindjárt a tepsiből, hadd ragadjon rá a kicsor-

gott csoki. Jó étvágyat hozzá!               Szandy és Bogy 

Az elkészült 

süti… 

Nyami… :) 



Tóth Gabriella 

 

Tóth Gabriella Tóth Verának, az első Megasztár nyertesének testvére. 2004 

őszén ő is elin- dult a tehetségkutató második fordulójában, ahol a harmadik helyezést érte el, s így ő lett a leg-

jobb női előadó. Ezért elnyerte a „2005 legjobb női hangja” címet. 

Gabi a verseny után végigturnézta a nyarat, a megasztáros csapattal bejárták az 

egész országot. Három hónappal a turné után már önálló albuma jelent meg. A 

tizenkét dalt tartalmazó lemez anyaga stílusában átmenet volt a pop és a rockzene 

között. Az albumhoz kettő videoklip készült. Az első a lemez címadó dala, a Fe-

kete Virág volt, ezt követte a Vágyom rád. 2006. február 24-én a Művészetek Pa-

lotájában került sor a lemezbemutató koncertre, amelyen Gabi vendégei: Tóth 

Vera és Palcsó Tomival voltak. A lemezbemutatón Gabi duettet is énekelt, zene-

kari kísérete pedig a TNT együttes volt. 2007-ben jelent meg az énekesnő harma-

dik videoklipje, amely a Szívemet adnám című dalból készült. 

Gabit ezt követően felkérték, hogy ő és a Hooligans énekese, Csipa énekeljék el a 

Valami Amerika 2 című film főcímdalát, amely a Valami Amerika még címet kap-

ta.  

Karrierje eztán is felfelé ívelt: 2009-ben az a megtiszteltetés érte, hogy nővérével 

ők lehettek Lenny Kravitz debreceni koncertjének előzenekara. Egy évre rá meg-

jelent második nagylemeze, Elég volt! címmel. Majd láthattuk az énekesnőt sztár-

fellépőként a magyar X-Faktorban, s megmutatta magát a Való Világban is, hisz 

nemcsak a főcímdalt énekelte, hanem ott volt a tesztelő celebek közt is, kik az első héten beköltöztek a villába. 
Legutóbb az Euróviziós dalfesztivál hazai döntőjében énekelt, ugyan nem jutott ki a 2012-es megmérettetésre, de 

dala azóta slágerré vált. 

Ildikó 

Bruno Mars 

Származása: Bruno Mars Peter Gene Hernández néven 1985. október 8-án született Ho-

noluluban. Édesanyja, Bernadette filippínó származású, kinek még gyermekkorában átte-

lepültek a szülei Hawaiira a Fülöp-szigetekről. Édesapja, Pete Puerto Ricói születésű. 

Magassága: 165 cm 

Eredeti hajszíne: fekete 

Szemszíne: barna 

Zenei sikerek: 2010. október 4-én jelent meg az első albuma a Doo-Wops & Hooligans 

néven. Július 19-én jelent meg az album első kislemeze: a Just The Way You Are című 

dal. Még két kis lemezes dal, a Liquor Store Blues és a The Lazy Song is sikeressé vált ezt 

követően. 

2011. szeptemberében bejelentették Bruno hivatalos weboldalán, hogy az énekes új dala, az It Will Rain a 

Twilight-sorozat Hajnalhasadás című részének főcímzenéje lesz. A film zenei anyaga 2011. november 7-én jelent 

meg. 

Érdekességek: Öt testvére van: Jaime, Tiara, Tahiti, Presley és Eric. Művészneve még kétéves korában ragadt rá. 

A „Bruno” becenevet Bruno Sammartino nevű birkózó után kapta, a „Mars”-ot pedig lányok ragasztották rá, akik 

azt mondták neki, hogy olyan, mintha nem is ebből a világból származna, hanem a Marsról jött volna. 

Dóri 

Chris Evans 

Születési név: Christopher Robert Evans Becenév: Cevans 

Születési idő: 1981. június.13.  Születési hely: Sudbury, Massachusetts, USA 

Foglalkozás: színész   Magasság: 184 cm 

Hajszín: barna    Szemszín: zöldes kék 

Élete:Chris 1981. június 13-án látta meg a napvilágot Christopher Robert Evans néven a 

Massachusettsi, Bostonban. Anyja Lisa Evans (művészeti vezető), apja Bob Evans 

(fogorvos). 

Chris olasz és ír felmenőkkel rendelkezik a családjában. Tanulmányait a Lincoln-Sudbury 

Regional High School-ban végezte 1999-ben, majd elhatározta, hogy egy New Yorki 

egyetemre megy, ám ez a terv végül meghiúsult. Színészkedéssel kezdett foglalkozni, s e 

szakmában vált ismertté a neve is. 3 testvére van: Shanna, Scott és Carly. 

Eszter 



KCA 2012 

Március 31-én lezajlott a 2012-es Kids' Choice Awards gála, melyen a szavazatok alapján kike-

rülő győztesek átvehették díjaikat, és számos cool produkcióval szórakoztatták a közönséget. Ter-

mészetesen idén is sor került a „zöld dzsuvás” megfürdetésre, az egyik áldozat ezúttal a kedvenc 

férfi énekes kategória nyertese, Justin Bieber volt.  

NYERTESEK és a KATEGÓRIÁK: 

 Kedvenc zenekar: Big Time Rush 

 Kedvenc énekesnő: Selena Gomez 

 Kedvenc dal: LMFAO – Party Rock Anthem 

 Kedvenc szinkronhang: Katy Perry, Hupikék törpikék 

 Kedvenc film: Alvin és a mókusok 3. 

 Kedvenc televíziós színész: Jake Short 

 Kedvenc televíziós színésznő: Selena Gomez 

 Kedvenc filmszínész: Adam Sandler 

 Kedvenc filmszínésznő: Kristen Stewart 

 Kedvenc akcióhős: Taylor Lautner 

 Kedvenc realityműsor: Wipeout 

 Kedvenc rajzfilm: SpongeBob 

 Kedvenc animációs film: Csizmás, a kandúr 

 Kedvenc sportoló: Tim Tebow 

 Kedvenc női sportoló: Danica Patrick 

 Kedvenc könyv: Diary of a Wimpy Kid 

 Kedvenc videojáték: Just Dance 3 

„A nagy segítség” díját Taylor Swift kapta.                     Mesy 

Will Smith 

az érdekes 

zöld anyag-

gal 

L 

M 
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    Bosszúállók 

 A mozik mostani kínálatából a Bosszúállók című filmet válasz-

tottuk bemutatás céljából. Remélem, felkeltjük az érdeklődéseteket a 

f i lm iránt. Íme az előzetes: 
Néhány híres MARVEL hősnek össze kell majd 

fognia, mert egy váratlan ellenfél tűnik fel a szí-

nen. A kis csapatot Thor (Chris Hemsworth), 

Amerika kapitány (Chris Evans), Vasember 

(Robert Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), és egy 

új szuperhős Sólyomszem (Jeremy Renner) alkot-

ja. A csoportot, más néven a S.H.I.E.L.D.-et, Nick 

Fury (Samuel L. Jackson) fogja össze. De a Vas-

emberből a Fekete Özvegy szerepét játszó Scarlett 

Johansson is velük tart.  

Néhány film végén volt utalás erre az újabb mozisikerre. De a legtöbbet az Amerika kapitány végén lévő pár 

percből tudhattunk meg. A filmnek a forgatókönyve megtetszett a Walt Disney Picturesnek, így ő lett a gyártó 

stúdiója.  

Április 26.-ától már játsszák, úgyhogy irány a mozi! Jó szórakozást hozzá! 

Barbi 

Nyúl 

A házinyulat haszonállatként a húsa és a bundája mi-

att tartják házi kedvencként. Otthoni tartásra törpe 

fajták terjedtek el, de erősen terjedőben van a különleges színezetű 

vagy extrém küllemi jegyekkel (pl. hosszú szőr, nagy test, nagyon hosszú, vagy lógó fü-

lek, különleges színezet) bíró fajták díszállatként való tartása is. A házinyúl ősével, az 

üregi nyúllal együtt a nyúlalakúak rendjébe tartozik, nem pedig a rágcsálókhoz, bár sokáig 

odasorolták. A házinyúlnak négy metszőfoga van, a rágcsálóknak viszont csak kettő. 

Azonkívül a nyúl végtagjai szőrözöttek, és kizárólag növényevő. Ettől függetlenül igen is rágcsálnak. Fogaik  



Ugyanis folyton nőnek, így koptatniuk kell. A kifejlett házinyúl 

tömege 1,5 kg-nál kezdődik, a legnehezebb óriásnyulak elérhetik 

akár a 12 kg-ot is. A test hossza 30-70 cm között változhat. A 

házinyúl testfelépítése, mint a legtöbb emlősállatnál: fej, törzs és 

végtagok. 

A köztudatban élő nyúlfej tojásdad, jellegzetes hosszú fülekkel 

(nyuszi fül). Természetesen hallásuk igen jó, ezért egymás kö-

zött az emberek számára nem, vagy csak alig hallható hangokkal 

kommunikálnak. A fej erőteljes, a homlok domború. Néhány 

törpenyúlnak, mint például a holland „színes” törpenyúlnak is, 

igen kicsi fülei vannak, a kosorrú nyulaknak pedig fajtájukra 

jellemző, lógó fülük van.                 Ildikó Színezd ki a nyuszikat! 

Basset Hound 
 

Leírása: Rövid lábú, hosszú törzsű, ráncos pofájú, nagyfejű, hatalmas fülű kutya. Szeme 

sötétbarna, kedves, szomorkás tekintetű. Füle különlegesen hosszú lelógó. Nyaka izmos, 

elegáns ívelésű, háta hosszú egyenes, izmos. Mellső végtagjai rövidek, vastagok, Hátsó 

lábai párhuzamosak. Farka enyhén felfelé hajlik. Szőrzete rövid, kemény, sűrű. Színe fe-

hér alapon fekete és barna foltos, illetve fehér alapon barna 

foltos. Marmagassága 36 cm; testtömege 18-23 cm. 

Eredete: Régi kutyafajta; már a XVI. században ismerték; egy 

akkor megjelent francia vadászati szakkönyv leírást ad róla. 

Neve a francia bass szóból keletkezett, ami alacsonyt, törpét jelent. 

Tulajdonságai: Élénk, fürge, értelmes eléggé akaratos, makacs. Pajkos, kedves jó-

szág, de nagyon érzékeny, könnyen nevelhető, képezhető. 

Alkalmazása: Vérbeli falkakutya; elsősorban kopós vadászatra való. Napjainkban 

ebből a fajtából is társasági kutya, kényeztetett kedvenc lett.        Dóri 

Ausztrál juhászkutya 

Eredete: Az 1800-as évek környékén tenyésztették ki az Amerikai Egyesült Államokban különböző ausztráliai 

és új-zélandi juhászkutyákból. 

Leírás: Közepes termetű, erőteljes felépítésű kutya. Feje hosszúkás. Szeme kék. Füle a fejéhez simulva lelóg. 

Háta hosszú, ágyéka kissé magas és széles, fara lejtős. Mellkasa mély, hasa eny-

hén felhúzott. Végtagjai izmosak, párhuzamosak. Farka lelóg. Szőrzete közepe-

sen hosszú, hasonlít a sheltié-éhez. Színe fekete, vörös vagy fehér, gesztenyebar-

na foltokkal. 

Tulajdonságai: Élénk, értelmes, bátor, ugyanakkor engedelmes, önálló. Hallása 

páratlanul jó, látása éles. 

Alkalmazása: Birkanyájak őrzésére, terelésére használják. Az elkóborló, ma-

kacskodó juhokat szinte parancs nélkül, öntevékenyen visszatereli társaihoz. 

Marmagassága: kan 50-57,5 cm szuka 45-52,5 cm 

Testtömege: 25-27 kg 

Alomszám: 4-7 kölyök 

Várható élettartama: 12-14 év 

Lili 

Lipicai 
A lipicai ménest a habsburg II. Károly, Belső-Ausztria főhercege alapította 1580-

ban. A fajta a mai Szlovéniában található, de a fajta alapítása idején a Habsburg Bi-

rodalomhoz tartozó Lipicáról kapta a nevét, mivel az első időkben ez a helység 

szolgált a ménes otthonául. Jellemzők: a lipicai lovak általában hosszú életűek, jól 

kezelhetők, jó idegrendszerűek. Vérmérséklete: melegvérű. Marmagassága: 153-

165 cm. Színük: szürke, fekete és pej, fehér. Testfelépítése: kosfej, ívelt nyak, ará-

nyos test, erős izmos jószág A ló hasznosítása hátaslóként, valamint fogatban törté-

nik. A csikók 3 éves korukig a ménesben tartózkodnak. Ezek az utódok sötétszínű-

ek. Magyarországon a lipicai tenyészetet a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság tartja fenn.     Lili 



Tojásfestés 

Amikor már szorít az idő, és nincs kedved sem festegetni a húsvéti tojásokat, próbáld ki ezt 

az egyszerű módszert:  

 Egy fazékba engedj vizet! 

 Rakj két-három fej lila- vagy vöröshagymát levelestől a vízbe! 

 Kezd el forralni a vizet a szüleid segítségével! 

 Forrás közben a tojásokat helyezd óvatosan a vízbe! 

 Mikorra a tojások megfőnek, kiveheted őket a fazékból.  

Ezeket a festett tojásokat a locsolkodóknak ajándékozhatod, vagy tálalhatod 

nekik egy kis salátával. TIPP: A tojásokat tedd nylon harisnyába! Rakj a tojás mellé zeller zöldjét! Nagyon szép 

virágos mintájú lesz. 

                                                            Lilla   

Lábtoll hírek 

2012. március 14-én rendezték meg Újszászon az utánpótlási gyerek és serdülő lábtoll- 

labda versenyt, ahol 5 egyesület (Jánoshida, Nagykanizsa, Pusztaszer, Szepetnek) méretette meg magát csapat és 

egyéni versenyszámban. A verseny reggel 9 órakor kezdődött, és este 10 óra körül fejeződött be.  

A helyezések a következő módon alakultak:   

Fiú hármas: 1. Becskereki László, Csépány Erik, Molnár Dáni-

el, Molnár Gergő 2. Kanalas Renátó, Kanalas II. Róbert, Ko-

vács Gergő 

Fiú egyéni: 1. Kanalas II. Róbert, 3. Csépány Erik 

Leány hármas: 1. Csák Vivien, Turza Beatrix, Farkas Lilla  

Leány egyéni: 3. Csák Vivien 

Serdülő fiú hármas: 2. Bábosik Ádám, Bakó Zsolt, Bérczes 

Róbert, Szarvák Zsolt 3. Ágotai Olivér, Baláti Márton, Piti Dá-

vid  

Serdülő fiú egyéni: 2. Bérczes Róbert 3. Szarvák Zsolti és Baláti 

Márton 

Serdülő leány hármas: 1. Tűri Alexandra, Szacskó Ágota, Becskereki Nikolett 3. Fülöp Áldáska, Fehér Valéria, 

Hornyák Erzsébet 

Serdülő leány egyéni: 1. Tűri Alexandra 2. Hornyák Erzsébet 3. Nagy Gabriella és Szacskó Ágota 

Áldáska  

 Világvége 

A 2012-es év miatt egyre szaporodnak az aktuális világ-

vége jövendölések. A kiváltó ok: a maja naptár vége és a 2012 című mozi-

film. Ez a földi élet teljes pusztulását ábrázolja, amit csak a kiválasztott kevesek élnek túl. 

Az évszám a maja időszámítás félreértelmezéséből adódik. A NASA a témával kapcsolatos 

leggyakoribb kérdésekre válaszolt honlapján. Íme itt van belőle egy részlet: 

KÉRDÉS: „Mekkora veszély leselkedik a Földre 2012-ben? Sok helyen olvasni az interneten, hogy a világvége 

2012 decemberében fog bekövetkezni. 

NASA: Semmilyen furcsa dolog nem fog történni decemberben. Bolygónk gond nélkül fog 

tovább keringeni pályáján, és ezt teszi még több milliárd éven keresztül. A tudósok tudják, 

hogy nem lesz világvége.” 

Mégis, mi a sok helyen olvasható 2012-es világvége jóslatok alapja? 

A történet azzal kezdődik, hogy a nem létező bolygót, a Niburu-t egyesek kezdték felismerni az eget kémlelve. 

Szerintük ez a nem létező bolygó a Föld felé tart. Először 2003 májusára ígérték a két égitest találkozását, de 

miután ez nem következett be 2012 decemberére jósolták. Utána mindezt összekapcsolták a maja naptárban egy 

nagyobb ciklus előre jelzett végével, ami a 2012. év téli napfordulójára esik. Ennek értelmében a világvége leg-

újabb feltételezett időpontja 2012. december 21. lett. Bízzunk benne, hogy túléljük! :)           Bogcsi 



Titanic— A 100 éve elsüllyedt luxus-

hajó 

A Titanic brit utasszállító hajó elsüllyeszthetet-

lennek tartott hajótörzzsel rendelkezett, és kora 

legnagyobb óceánjárója volt. Elsüllyeszthetet-

lennek hitték, mégis vízbe merült első útján, 

miután összeütközött egy jégheggyel, 1912. 

április 14-én. 

A Titanicot Írországban, Belfastban, a Harland 

és Wolff hajógyárban építették, együtt testvérhajójával, a némileg kisebb RMS Olympickkal. Magassága a gerinc-

től a kémények tetejéig 53 m volt, ami körülbelül egy 18 emeletes háznak felel meg. Korában a világ legnagyobb 

hajójának számított. A hajón úszómedence, törökfürdő, tornaterem, squashpálya és lift is volt. A hajó építésének 

tervében eredetileg 64 mentőcsónak lett volna, de – arra hivatkozva, hogy elsüllyeszthetetlen, illetve hogy a csó-

nakok túl nagy teret vennének el az utasoktól a csónakfedélzeten – mindössze húszat helyeztek el. A tragédia kö-

vetkeztében ez az elavult szabály megváltozott.  

A mentőcsónakokról: 

A hajón 2207 utas utazott, és összesen 1178 hely volt a csónakokban, vagyis a hajón utazók valamivel több, mint 

a felének biztosítottak csónakot. Egy mentőcsónak átlagosan hatvanöt hellyel rendelkezett. A hajó jobb oldalán 

voltak a páratlan, a bal oldalán a páros számú csónakok. A csónakok megtöltésével is bajok voltak, például az 1-es 

számút 12 emberrel (5 első osztályú utassal és 7 fő személyzettaggal) bocsátotta alá a daru, pedig a csónakban 40 

hely volt. 

A hajótörzs kettétörése: 

Sokáig úgy állították, hogy azalatt a közel két óra alatt, amíg elsüllyedt a Titanic, a hajótörzs egyben maradt. Ám 

későbbi bizonyítékok szerint előbb kettő, majd a tenger fenekén három részre szakadt. A kettétörés normális fo-

lyamat egy ilyen hosszú hajó esetén. A hajótest első része hasadt fel, 

az orra kezdett süllyedni. Amikor a fél hajó már kiállt a vízből, saját 

súlya alatt tört ketté.  

Túlélők: 

Az első osztályon utazók közül a nőknek 94%-a, a férfiaknak 31%-a 

menekült meg. A fedélzetközben utazó nőknek 47%-a, a férfiaknak 

14%-a maradt életben, összesen 705-en élték túl a katasztrófát, ez 

körülbelül a hajón utazóknak az egyharmada volt. Millvina Dean, a 

legfiatalabb túlélő volt (2 hónapos a katasztrófa idején), és egyben ő 

is élt a legtovább: 2009. május 31-én hunyt el. 

A roncs utóélete: 

A Titanic megtalálását követően különböző nemzetiségű kincsvadászok többször fosztogatták a luxushajó marad-

ványait. Próbálták ellopni a megmaradt értékeket. Később a Titanic roncsát védett, háborítatlan emlékhellyé nyil-

vánították. Azóta viszont a hajó jóvátehetetlenül pusztul, előreláthatóan 40-100 év múlva eltűnik.  

Mesy 

 A mostani újságba székely vicceket 

gyűjtöttünk egy csokorba. Bízunk benne, 

hogy ti is olyan jót mosolyogtok rajta, 

mint mi… :) 

Ábel sétál a gyerekkel az utcán. Egy ismerős 

megállítja őket: 

- Jé, ez a gyerek szakasztott olyan, mint az 

anyja. 

- Nem baj — feleli Ábel — csak az a fontos, 

hogy egészséges legyen. 

 

- Szomszéd, tudna adni pár vödör vizet? 

- Minek a víz magának, hisz ott van a kútja? 

- Ott van, ott van, de benne van az anyósom, és csak 

állig ér neki a víz. 

 

- Meddig volt Ádám és Éva a paradicsomban? 

- Almaérésig. 

Két székely beszélget: 

- Miért nem adta le kend a rendőrségen a talált gyűrűt? 

- Mért, mért? Mert bele volt vésve: „örökké a tied”! 

 

A kisgyerek az apjával a szabadba dolgozik. Farkasor-

dító hideg van, fázik a gyerek keze. Nézi, hogy az apja 

időnként a tenyerét lehelgeti, s megkérdezi: 

- Mit csinál, édesapám? 

- A kezem melegítem. 

Délidőben elmennek ebédelni, s az apa 

fújni kezdi a forró levest. 

- Miért fújja, édesapám? 

- Mert forró, s így gyorsabban hűl. 

Elcsodálkozik a gyerek: 

- Csuda pofája van, édesapám! Ha kell, meleget, ha 

kell, hát hideget fúj. 

Margó 
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Megtalálod a négyzetrácsban elbújt szavakat? Húzd ki 

őket, minden irányban vizsgálódhatsz! A megadott sza-

vak a tavasz témaköréhez tartoznak. Íme: 

 

NÁRCISZ, JÁCINT, TULIPÁN, 

MÁRCIUS, ÁPRILIS, MÁJUS, 

IBOLYA, HÚSVÉT, TOJÁS, BÁ-

RÁNY, ORGONA, ANYÁK NAPJA, GÓLYA, 

FECSKE, ÁRVÍZ, CSIBE, KRÓKUSZ, NYUSZI 

   Dóri 
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E havi rejtvényünk meghatározásai 

alább olvashatók. Jó fejtörést kívánunk 

hozzá! 

1. Számítástechnika idegen szóval. 

2. Egy tavaszi hónap. 

3. Varjú mondja: ... 

4. Cica más szóval. 

5. Virág és női név is. 

6. Tavaszi mozgóünnep, a keresztények 

legnagyobb ünnepe. 

7. Lobogó más néven. 

 Lilla, Niki 


