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Nőnapról 

Nőnapon az egyszerű nők évszázadokon át tartó küzdelmére emlékezünk, melyet 

a férfiakkal való egyenlő jogokért vívtak. Az első nőnaphoz kötődő esemény 1857-ben tör-

tént, amikor is épp március 8-án a jobb munkafeltételekért és magasabb fizetésért textilipari nődolgozók tüntet-

tek New Yorkban. 

A nemzetközi munkásmozgalom fejlődésével a nők egyenjogúsága is 

egyre inkább előtérbe került. 1909-ben az USA-ban tartották meg az 

első nőnapot. A II. Internacionálé kongresszusán határozatot hoztak 

arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is 

nőnapot tartanak. A határozatot a gyűlés elfogadta.  

Később véglegessé vált a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb orszá-

gában március 8-ára esik. 

Mi is köszöntjük hölgyolvasóinkat egy Norbika által írt vers-

sel, így kívánva számukra boldog nőnapot.        Melcsii és K.N.D 

Az ember oldal bordája, 
Az élet létfontossága. 

Mivel Ádámhoz kellett Éva, 
Így minden fiúhoz is kell egy leányka. 

 
Ezért van egy ünnep, 
Mi meglepi a nőket. 

Ilyenkor minden lány a világon, 

Kap egy nagy színes virágot. 

Húsvéthoz közeledvén 
A húsvét a zsidóság és a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. A zsidó húsvét: a pászkaünnep, az egyiptomi 

szabadulásra való emlékezés, míg a keresztény húsvét a Jézus Krisztus feltámadásáról történő megemlékezés. 

Szokások, népszokások: 

A húsvét ünnepe kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, így a megújulással, a termékenységgel összefonódó nép-

szokáskincshez. E népszokások nagyrészt a falusi közösségek révén maradtak fenn. A húsvétot megelőző far-

sangi időszak mulatságai a tél elűzését, a tavasz megérkezését ünneplik. 

Európa-szerte elterjedt szokás a telet jelképező szalmabábu elpusztítása, elégetése, esetleg vízbe fojtása. Nálunk 

egyes vidékeken a bábu neve kisze. A mulatságok és a böjti időszak találkozásának jellegzetes népi játéka Konc  

és Cibere vajda, a farsang és a böjt tréfás háborúsága volt. A húshagyókeddi játék szereplői szalmabábuk. Ha-

gyományosan a legyőzött Ciberét ekkor végigvitték a falun, elégették, vízbe vetették, vagy keresztüldobták a 

templom kerítésén, hogy elűzzék a betegséget, az éhséget.  

A húsvét nem létezett régen se tréfás versike, vagy mondóka nélkül, mi is gyűjtöt-

tünk egyet: 

„Hímes tojás, bársony barka, aprócska a nyuszi farka. Ám ez cseppet sem zavarja, 

hogy aprócska az ő farka, de a füle hosszú ám, szép húsvétot kis komám!”  

Bridzsith, Nony és Evcsy 
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Farsangi pillanatok iskolánkban 

Az idén is a DÖK szervezésében került megrendezésre a felső 

tagozatosak maszkabálja. A 

február 22-ei délután igen 

mozgalmasnak bizonyult. 3 

óra körül már megérkeztek a 

diákcsoportok, hogy felölt-

sék magukra a korábban 

közösen kitalált és elkészí-

tett jelmezeket, 4 órakor 

pedig kezdetét vette a jelme-

zes felvonulás.  

Ötletesebbnél ötletesebb produkciókat tekinthetett meg a közön-

ség, de a zsűrinek sem volt egyszerű dolga az értékelésnél. A beöltöző osztályok és osztályfőnökeik nagyon kitet-

tek magukért. Volt itt minden: Piroskák a farkasaikkal, nyárváró tánc, focisták és lelkes szurkolóik, angyalok és 

ördögök hada, 101 kiskutya Szörnyella kíséretében, zsákbamacskák, a felnőtté válás folyamatának imitálása.  

De nemcsak közös produkciókat láthattunk, hanem egyéni jelmezek is 

előkerültek az otthoni szekrény mélyéről. Volt aki dobókockaként, ten-

gerkirálynőként, cowboyként mutatta meg magát, de olyan is akadt, aki 

Klárika néninek vagy épp Siska Csilla tanár néninek öltözött be, így 

varázsolva mosolyt a zsűri arcára. 

Az egyéni jelmezesek bemutatkozása után Vistyik Mercédeszék tánc-

csoportja nyitotta meg a bált, amely egészen 8 óráig tartott. A helyszí-

nen büfé üzemelt, de lehetett világítós karkötőt vásárolni, arc vagy test-

festés kérni.  

Az est folyamán megtudtuk ki a bálkirály– és királynő. A legszebb le-

ányzónak Barta Nikolett 8.a osztályos tanuló bizonyult, a leghelyesebb fiatalember pedig Köböl Vince lett, aki 

szintén a 8.a osztály diákja.  

A buli vége felé megtudtuk a jelmezverseny eredményeit is, és nagy örömmel vehettük át a jutalom tortákat. Íme 

az eredmények: 

1. helyezett: 7.c osztály - Ilyenek vol-

tunk,vagyunk és leszünk című produkciója. 

2. helyezett: a 7.b zsákbamacskái lettek. 

3. helyen: a 6.c osztály Szörnyella pórul jár 

című produkciója végzett.  

Az egyéni jelmezesek között: Czétényi And-

rás, Makai Lea és Vachal Krisztina jelmeze 

tetszett leginkább a zsűrinek.  

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk, és kö-

szönjük a DÖK szervező munkáját. 

Szandy 

Találd meg a várból kive-

zető útvonalat, majd szí-

nezd ki a képet! 
Szép Magyar Beszéd versenyen jártunk 

Iskolánk két tanulója, a 6.c osztályos Mérész Melitta és a 8.a 

osztályba járó Barta Nikolett képviselte idén intézményünket 

Szolnokon a Szép Magyar Beszéd elnevezésű verseny me-

gyei fordulóján. A versenynek a Verseghy Ferenc Könyvtár 

biztosított helyet, ahol már kora reggel gyülekeztek a megye 

legszebben olvasó diákjai. A regisztrációt és sorszámhúzást 

követően elsőként a választott szöveg bemutatásán estek túl a 

versenyzők. Ezt követte a jóval nehezebb második forduló, 

ahol a kötelező szöveg előadása következett, melynek begya-

korlására alig 3 percet kapott Melitta és Niki is.  

Mindkét leányzó derekasan helyt állt, és minimális hibával 

adta elő a zsűrinek a nem épp könnyű szöveget. Egy rövid 

szünetet követően megtudtuk az eredményt, mindkét diá-

kunkra büszkék lehetünk, és Melittának külön is gratulálunk, 

mert a megyei forduló 4. helyezettje lett. 

Szilvike néni 
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Áprilisi bolondozások 

Április bolondja a népszokás szerint az, akit április elsején rászednek, azaz a bolondját járatják 

vele. Több országban elterjedt szokás ez a fajta bolondozás.  

Eredete nem tisztázott. Egyik magyarázata szerint kelta népszokás volt, 

hogy április kezdetén vidám, bohókás tavaszi ünnepeket ültek. Más 

magyarázat szerint XI. Károly francia király egyik rendeletéből 

ered. 1564-ben az új esztendőt április 1-jéről január 1-jére tetette. Az 

akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után április elsején már csak 

bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek. 

Lewis Caroll könyvében, az Alice csodaországban április bolondja egy nyúl. Állítólag 

úgy jutott ehhez a névhez a műben, hogy épp április elsején bolondult meg.  

Tréfás ötletek:  (Azért csak óvatosan, nehogy sértődés legyen belőle!)  

1. Kreatívan cserélj ki néhány hozzávalót mások ételében, például a szendvicsből vedd ki a húst, és tegyél 

bele helyette egy kocka csokit. 

2. Ha az ismerősöd ceruzát használ az íráshoz, átlátszó körömlakkal fesd be a hegyét.  

3. Kaparintsd meg a kiszemelt alany mobilját, és tedd át a nyelvi beállításokat valami érdekes nyelvre. A 

török vagy a japán jó választás. 

4. Ha olyan tollakat használ az „áldozat”, aminek van kupakja, pillanatragasztóval rögzítsd mindet a tollak-

hoz. Ez működik egyéb nyitható dolgokkal is, a lehetőségek határtalanok.  

Kokó 

Valentin napi babonák 

Bár az idei Bálint napon már túl vagyunk, jövőre azért ismételten lesz Valentin 

nap. Érdemes tehát átolvasni, miféle babonaságok tartoznak ehhez a jeles nap-

hoz. 
 

A Valentin napot is sok-sok babona övezi. Azok a lányok, akik a Valentin nap előtti éj-

félkor a temetőbe mennek, megláthatják leendő férjüket, mert a szellemek megjelenítik. 

Ehhez egy dalocskát kell énekelni és tizenkétszer kell elmenni a templomig.  

A szerelmesek ünnepén több taktikát alkalmaztak elődeink azért, hogy 

megszerezzék és megőrizhessék szerelmeiket. Így például olyan almát 

kell enni, amelyiknek kilenc magva van. Azt a kilenc magot bele kell tenni a kiválasztott fiú 

zsebébe, s akkor bizonyosan bele fog szeretni az ügyeskedést végző lányba.  

Akik pedig már nagyon szerelmesek, és azt akarják, hogy szerelmük örökös legyen, egymás 

hajának szálait süssék tésztába, és közösen egyék meg.  

Bálint napjához időjóslás is tartozott. Azt tartották, ha hideg, száraz idő van ezen a napon, akkor 

jó lesz az évi termés. 

Rencsy 

Karneválok időszaka — A Riói karneválról 
 

A Riói karnevál nagy múltra tekint vissza, 1928 óta rendszeresen meg-

rendezik. Minden idők leghíresebb karneválja. Ennek résztvevői eredeti-

leg szagos vízzel, vizes porral, záptojással vagy citromhéjjal dobálták 

egymást a nagy vigadozások közepette. Később már színes kosztümök-

be, jelmezekbe öltözött résztvevőkkel zajlott.  

A farsangi időszak alatt Rio de Janeiro a világ legnépesebb helye. 

Ugyanis ekkor rendezik a riói karnevált. A látványos jelmezek mellett a 

szamba is főszerepet kap, ilyenkor a szamba iskolák tanítványai mérik 

össze a tánctudásukat a brazil farsang főutcáján, a több mint másfél kilo-

méteres Sambradnonon. A karneválra mintegy háromszázezer turista 

érkezik, akik a méregdrága jegyeket is csak hatalmas „harcok”közepette 

tudják megszerezni. 

Bogcsii 
Kösd össze a számokat, majd színezd 

ki a kapott alakzatot! 
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Karneválok időszaka — Velencei karnevál 

A velencei karnevál világszerte ismert. A karnevál ősi hagyományokra épül, mint 

például a gondola és a lagúnák. Másabb a stílusa, mint a rióinak. Úgy tartja a 

mondás, hogy a riói kellemes, a velencei viszont szép. 

Jellegzetes velencei karneváli jelmezek: 

A maschera-öltözék szinte mindig fekete velencei köpenyből áll, a köpeny se-

lyemből készül. A fejre fátyolból és fekete csipkéből egy pici kámzsát tesznek, 

ennek bauta a neve. Az arc többi részét fehérre festett álarc takarja, ezt voltónak 

hívják, ami elfedi az arcot, de a szájat szabadon 

hagyja. Az egészet a kalap tartja, amelyet fehér tollbokréta díszít. A bauta volt az 

első maszk, és kizárólag az uralkodó osztály tagjai viselhették.  

Egy másik tipikus velencei maszk a pestisdoktor. Először a velencei pestis idején 

jelent meg egy Lancetta nevű patikus, aki különös viseletben járta a pestises utcá-

kat, hatalmas csőrszerű álarcot viselt, és a feje búbjáig beöltözött, kesztyűs kezé-

ben hosszú pálcát hordott. Ez ma is jellegzetes viselet a karnevál idején Velencé-

ben. 

Szandy 

A bal oldalon 

látható képre-

gényt Farkas 

Levente készí-

tette, aki Kur-

diné Melinda 

néni osztályá-

ba jár.  

 

Olvasd el, és 

színezd ki a 

képeket! 

 

Varázsold 

egyedivé Levi 

rajzait! 
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Interjú Bóta Adrienn tanárnővel 

 ♣ Tanárnő, ön csak történelem szakos pedagógus? Vagy van esetleg másik szak-

ja, amely tanári szak? 

♠ Nincs, csak a történelem. 

♣ Melyik osztályban szeret tanárnő tanítani? 

♠ Van ahová kevésbé, van, ahová szívesen megyek tanítani. Nem emelnék ki egyet sem, nincs kedvencem. 

♣ Melyik a kedvenc történelmi korszakja, amelyről szívesen tanít? 

♠ A II. világháború korszakát szeretem a legjobban tanítani. 

♣ Be tudott már illeszkedni tanárnő ebbe a közösségbe? 

♠ Nagyjából igen, de még mindig illeszkedem. 

♣ Milyen hobbija van? 

♠ Az olvasás a kedvencem. 

♣ Hol végezte az iskoláit tanárnő? 

♠ Az általános iskolát itt, Újszászon, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában végeztem, középiskolába Szol-

nokra, a Varga Katalin Gimnáziumba jártam, majd főiskolás éveimet Szombathelyen töltöttem. Kiegészítésként 

még a Szolnoki Főiskolát is elvégeztem. 

♣ Miért a mi iskolánk mellett döntött tanárnő a tanításban? 

♠ A fő indok az volt, hogy helyben van. 

♣ Hogy érzi magát a mi iskolánkban? 

♠ Hullámzóan. Van, amikor nagyon jól, van, amikor kevésbé. Remélem, ez változni fog, és mindig jó lesz a han-

gulatom itt. 

Lilla 

Interjú Tóth Gábor tanár úrral 

♥ Mikor kezdett el tanár úr lábtollazni? 

♦ 1993-ban, az első versenyemet Sarudon játszottam. Háromnapi edzés után vettem rajta 

részt, július 29-én. 

♥ Mi az első lábtoll versenyes élménye? 

♦ Nagyon nehéz játéknak tartottam ezt a sportágat. Mivel előtte triatlonoztam és 

duatlonoztam, futásban jó voltam, de a labdaügyességem nagyon nem volt kiforrt. Sajnos 

vereséggel végződött az első lábtoll versenyem. 

♥ Mikor érte el tanár úr az első jelentős sikerét a lábtollban? 

♦ 1995-ben volt az első jelentősebb sikerem a serdülő korosztályban, ahol mind egyéniben, mind csapatban az 

első helyet szereztem meg. 1996-ban felnőtt korosztályban egyéniben első helyezést értem el nyolcadik osztá-

lyos létemre. 

♥ Mikor tanult meg talpalni? 

♦ 1997 őszén tanultam meg versenyszerűen talpalni, tehát talpalással szereztem a pontokat a csapatom számára. 

♥ Melyek a legjelentősebb eredményei tanár úrnak? 

♦ Kilencszeres Európa bajnok vagyok, háromszoros VB bronzérmes, kilencvenötszörös válogatott, harmincegy-

szeres felnőtt országos bajnok, abból tizenegyszer egyéniben. Tizenháromszoros Hungarian Open bajnok, ki-

lencszer egyéniben, négyszer csapatban. Nyolcszor választottak az év legjobb játékosának a felnőtteknél. 2005-

ben a Magyar Köztársaság jó sportolója, jó tanulója kitűntetést nyertem el. Dekázó rekordom: 10864. 

♥ Ugyanolyan sikernek élte meg tanár úr az első Európa Bajnoki címét, mint a 2012-es évit? 

♦ Természetesen sokat jelentenek számomra a tavalyi Európa Bajnokságon elért első helyezések, név szerint 

csapatban, párosban és egyéniben, de az ember főként az első Európa bajnoki címét jegyzi meg, szá-

momra ez azért is olyan jelentős, mert ezt egyéniben értem el, és az egyéni a kedvenc versenyszámom, 

mivel ebben értem el a legtöbb sikert pályafutásom során, így 2003-ban az első EB címemet is. 

♥ Hány órát sportol hetente? 

♦ Körülbelül 14- 15 órát sportolok hetente. 

♥ Milyen nagy vetélytársai vannak vagy voltak? 

♦ Pályafutásom során több kiváló ellenfelem volt és van is. Emlékezetes versenyzők, akikkel nagy csatákat vív-

tam és a mai napig is emlékszem rájuk: Hartyányi Dániel, Malik András, Hartai Attila, Kleics Dávid és Herceg 

Gábor. 

♥ Van olyan sportág, amit tanár úr még nem próbált ki, de ki szeretne? 

♦ Van olyan sportág, a téli sportágak közül a bobozást szívesen kipróbálnám. 

♥ Mik a hosszú távú tervei tanár úrnak a lábtollal? 

♦ Hosszabb távú céljaim között szerepel a Vietnámban rendezendő világbajnokságra kijutni, ezen felül, amíg 

erőm és egészségem bírja, addig folytatni a sportág űzését. Esetleg később edzőként foglalkozni a gyerekekkel. 
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♥ Hogy sikerült tanár úrnak a múlt heti szepataka verseny? 

♦ Nagyon jól sikerült mind párosban Ráski Lajossal, mind csapatban Herceg Gáborral, és Ézsiás Kittivel sike-

rült az első helyet elhozni. 

♥ Lát-e arra esélyt, hogy a szepataka ugyanolyan népszerű sport lesz Újszászon, mint a lábtoll? 

♦ Sajnos nem. Pedig a szepataka sportág is egy kiváló játék. Európában és Ázsiában igen népszerű. Még az 

Eurosport2 is közvetíti a meccseket. Legjobbak ebből a thaiföldiek és a malajziaiak. 

♥ Szereti a munkáját mint testnevelés és gyógytestnevelés szakos tanár? 

♦ Igen, szeretem. Jó dolog a gyerekekkel foglalkozni, képességeikkel megismertetni őket, és rávilágítani arra, 

hogy szabadidejüket hasznosan és egészségesen is el tudják tölteni. 

♥ Szereti a munkáját, mint osztályfőnök? 

♦ Természetesen szeretem. Külön öröm számomra, hogy az osztályomból sok gyerek űz valamilyen sportágat. 

Köszönöm az interjút, további sikereket kívánok.         Lilla 

Interjú a tavalyi nyolcadikosokkal 

Készítettem néhány tavalyi nyolcadikossal interjút. Kíváncsi voltam rá, hogy megy nekik az iskola, 

milyenek az osztálytársaik, és mi a véleményük arról a középiskoláról, ahová járnak.  

Remélem, hogy az idei nyolcadikosoknak is lesz benne pár hasznos információ. Feljegyeztem azt is, 

hogy ki hová jár iskolába: 

 
Fehér Valéria: Pálfy János Vegyipari Szakközépiskola - vegyészeti szak 

Hornyák Erzsébet: Rózsa Imre Középiskola (Újszászi Gimnázium) - rendészeti szak 

Mucza Szilvia: Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola - közgazdaság szak 

Farkas István: Varga Katalin Gimnázium - angol- matek szak 

Vágó Csaba: Verseghy Ferenc Gimnázium - matek szak 

 

A kérdéseimre mindenki szépen megfogalmazott választ adott: 
 

♥ Mi a véleményed az iskoláról és a szakról, ahová jársz? 

Fehér Valéria: Nehéz, de érdekes szakon tanulok. Jó fej osztályom van, a tanáraim átlagosak, sokat kell tanulni. 

Hornyák Erzsébet: Nagyon tetszik az iskola. A szak is nagyszerű, igaz, elég nagy a testnevelés órai teljesítményi 

elvárás, de teljesíthető. 

Mucza Szilvia: Az iskola nagyon tetszik, először azt hittem, hogy nehezebb lesz, de nem olyan nagyok az elvárá-

sok. A szak is tetszik, szerintem ez a legjobb szak itt. 

Farkas István: Jó az iskola, mert magas színvonalú. Jó a szak is, mert szeretem az angolt és a matekot. 

Vágó Csaba: Jó az iskola, csak egy kicsit nehéz. Rengeteget kell tanulni, főleg matekot, de ez várható volt matek 

tagozaton. 

 

♥ Vannak- e már barátaid az új osztályodban? 

Fehér Valéria: Van sok barátom, rendesek, jól érzem magam köztük. 

Hornyák Erzsébet: Az osztályom tagjai nagyon jó fejek, és mindenkivel jóban vagyok. 

Mucza Szilvia: Már mindenkivel jóban vagyok, jó az osztályközösség. 

Farkas István: Igen, már van néhány barátom. 

Vágó Csaba: Igen, bár először furcsa volt az új környezet, de találtam új barátokat. Sikerült egy 

nagyon jó osztályba bekerülnöm, de azért hiányoznak a régi osztálytársak is. 

 

♥ Milyenek az osztályzataid? 

Fehér Valéria: Az átlagom elég jó, rosszabbra számítottam nagyjából tartom az általános 

iskolait. 

Hornyák Erzsébet: Nagyobb az elvárás, mint az általános iskolában. Egy kicsit rontottam, 

de kijavítható. 

Mucza Szilvia: A jegyeim általában jók, de becsúszott egy- két gyengébb is. 

Farkas István: Zömében ötös, csak egy- két gyengébb jegyem van. 

Vágó Csaba: Hát, a matekon és a fizikán még van mit javítani, de félévkor 

remélem, megkapom belőlük a 4-est. Egyébként a többi tantárggyal nincs bajom, és remélem ez 

így is marad. 

Köszönöm szépen, további szép eredményeket kívánok számotokra.      Lilla 
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Gwyneth Paltow 

Születési év: 1972.szeptember.28. 

Születési hely: Los Angeles, California. 

Születési név: Gwyneth Kate Paltrow 

Életrajz: Blythe Danner színésznőnek és Bruce Paltrow, film, televízió igazgató, író, 

és producer lánya. New York Cityben járt magán iskolába. Később művészettörténe-

tet tanult a Kaliforniai Egyetemen. 

1990-ben debütált színpadon a Proof című darabban a Londoni Donmar 

Warehouseban. Paltrow főszerepet játszott a Hetedik című filmben, Brad Pitt és 

Morgan Freeman főszereplésével. A film eladásai és kritikái mérhetetlenül sikeresek 

voltak. 

3 évig járt Brad Pittel, akivel el is jegyezték egymást. 2006. szeptember 27-én (a 34 születésnapján) Gwyneth a 

rap-legendával, Jay-Z-vel énekelt egy duettet a Royal Albert Hallban. Azóta is sikeres színésznő. 

Eszter 

Leighton Meester 

Születési neve: Leighton Marissa Claire Meester  

Születési idő: 1986. április 9. 

Születési helye: Fort Worth, Texas, USA 

Magassága:165 cm 

Eredeti hajszín: Szőke 

Szemszín: Barna 

 

2006-ban kapott két epizódszerepet a Gyilkos számok és a Doktor House című sorozat-

ban. A nagy áttörés számára a Gossip Girl (Pletykafészek) című sorozat jelentette, ami-

be megkapta Blair Waldorf szerepét. 

2011-ben mutatták be a Monte Carlót, melyben Selena Gomez és Katie Cassidy olda-

lán szerepelt. Még mindig szerepel a Gossip Girlben. 2012-ben került bemutatásra az 

Apa ég! című film, melyben szintén feltűnt. A mozifilmek mellett a Gossip Girl főszereplője is volt. A sorozat 

2012 decemberében ért véget. 

Érdekességek: 

Vezetékneve németül mestert jelent. 

Eredeti hajszínét Blair Waldorf karaktere miatt festette barnára. 

Folyékonyan beszél franciául.            Dóri 

 

Shakira 

Shakira Isabel Mebarak Ripoll kolumbiai énekesnő, dalszerző, zenész, pro-

ducer, táncos, aki a 90-esévek közepétől az egyik legnagyobb alakja rock-pop 

és latin zenének Latin-Amerikában. A 2000-es évektől pedig a világ egyik 

legsikeresebb előadóművésze.  

Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél angolul, portugálul, olaszul, és egy 

picit arabul és franciául is tud. 2001-ben megjelent első angol nyelvű lemeze, 

a Laundry Service az egész világon ismert lett, melyből 15 millió példány 

talált adtak el világszerte. A BMI szerint Shakira a legtöbb lemezt eladó ko-

lumbiai zenész, több mint 70 millió lemezzel. Számos zenei díjat nyert világ-

szerte, többek között 8 Latin Grammy-t, 15 Billboard Awards díjat, 5 MTV 

Music Awards díjat és Golden Globe díjra is jelölték már. Szintén ő az egyet-

len dél-amerikai művész, aki első helyezéseket ért el az amerikai, ausztrál és 

angol listákon.                       Melcsii 

„A sztárok kiváltságokkal teli világában magasra lehet jutni, akár nagyon rövid idő alatt is, de a csúcs in-
gatag, nincs senki számára bebiztosítva, és könnyű hatalmasat zuhanni. Márpedig a mélyről már nem vezet 
vissza út, csak a hétköznapok szürkeségébe. ami egy olyan ember számára, aki csillogáshoz szokott, maga a 

pokol.” 
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Grumpy cat– A zsémbes macsek 

A világhálón a legújabb és óriási népszerűség-

nek örvendő mém, a Grumpy cat. A képen szereplő macska Tard névre hallgat, 

és az Arizonában élő Tabatha Bundesen házi kedvence. Fajtáját tekintve Hócipős 

macska, amit az 1960-as években tenyésztettek ki.  

Tard cica arckifejezése alapállásban olyan, mintha tele lenne mind a négy hóci-

pője a világgal, ennek köszönheti internetes népszerűségét. Először a Reddit 

nevű oldalon rakta ki tavaly a gazdi testvére, Bryan, “Meet grumpy cat” címmel, 

és innen nem volt megállás. A poszt 24 óra leforgása alatt 25,300 szavazatot 

kapott, és 48 óra elteltével már több, mint egymillióan nézték meg. Azóta meg-

hódította a facebook nevű közösségi oldalt is, és rengeteg változata látott napvi-

lágot, de úgy tűnik a zsémbes macska egyikkel sem igazán elégedett. 

IłdikóÓó 

Érdekességek a világ minden tájáról 

☻Tudtad-e, hogy egy kaliforniai srácnak az a neve, hogy: Fire Penguin Disco Panda, ami magyarul annyit je-

lent, hogy tűz pingvin diszkó panda. 

☻Egy tudományos elmélet szerint a mi univerzumunk egy feketelyuk belsejében található. 

☻Az ezüstmérgezés az ember egész bőrét kékké színezi, és ez visszafordíthatatlan. 

☻Egy pizzafutár találta fel a golyóálló mellényt, miután kétszer meglőtték. 

☻Ha egy skorpióra egy kis csepp alkoholt cseppentünk, azonnal megbolondul, és halálra szurkálja 

magát. 

☻35 évvel ezelőtt egy argentin férfi váratlanul elveszítette a feleségét. A zenekedvelő nő emlékére a férj egy 

gitár formájú erdőt telepített, amely mostanra igazi látványossággá nőtte ki magát. 

☻Fidzsin található egy pici, szív alakú sziget. 

☻Stuart Anna angol királynő tizenhét gyermeket szült, és mindegyiket túl élte. 

☻95 évvel ezelőtt olyan hideg tél volt, hogy az egész Niagara vízesés megfagyott. 

☻Az Afrikában található Szenegálban létezik egy rózsaszín tó. 

☻Egy süket és vak férfi visszanyerte a hallását és látását, mert belecsapott egy 

villám, sőt még a hajritkulása is megszűnt. 

☻A doktorok hanyag kézírása miatt évente 7000 ember hal meg a világon. 

☻Már csak egyetlen olyan ember maradt a Földön, aki még az 1800-as években született. Túlélte 2 fiát és 1 

unokáját. Amikor ő is meghal majd, csak 1900 után született emberek maradnak. 

☻Barátok nélkül élni körülbelül olyan hatással van az élethosszunkra, mintha 15 szál cigarettát szívnánk el na-

ponta. 

Kokó 

 Tarantula pók 

Őshazája Mexikóban van, a lombhullató trópusi erdőkben, de Mexikó 

félsivatagos területein is előfordul a faj. Talajlakó életmódot folytat azaz Bú-

vóhelyeit a talajba készíti, amik megvédik az esetleges olyan ragadozóktól, mint pél-

dául a fehérorrú koati.  
A pók odúinak bejárata általában növények szárához közel található. A bejáratok alig nagyobbak, mint a pók tes-

te, viszont az üregek, melyekből 1-2 található a járatok végén, elegen-

dőek ahhoz, hogy az állat kényelmesen ki tudja elégíteni szükségleteit, 

mint például a vedlés, vagy peterakást. 

Viszonylag nyugodt viselkedése is közrejátszik abban, hogy az egyik 

legkedveltebb madárpókfaj.  

A tarantula igen lassan éri el az ivarérett kort, azonban ezzel 

együtt a leghosszabb életű madárpóknak tartják. A hímek 

akár 10-15 év közötti kort is megélhetnek, a nőstények akár 

20-40 évig is elélhetnek, ez azonban bizonytalan, mert még 

nem vizsgálták elég hosszú ideig. 

Gábor 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Brachypelma_smithi_2009_G09.jpg&filetimestamp=2009082006493
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Szürke farkas 

A legnagyobb területen elterjedt emlős. Észak-Amerika és Eurázsia északi területeinek meghatározó csúcsraga-

dozója. 

A farkas főleg rendkívül szervezett szociális csoportokban, úgynevezett falkákban él. A falka kommunikációjá-

nak elhíresült módja az úgynevezett farkasüvöltés: amikor is a farkasok kórusban „énekelnek”, ezt teszik: 

  ☺összetartozásuk erősítése érdekében, 

  ☺aktivitásuk összhangját segítendőleg, és 

  ☺annak jelzésére, hogy a terület az övék. 

A falkák olyan önfenntartó szaporodó egységek, amelyben az egyedek 

együttműködve, közösen szerzik meg a táplálékot, és közösen nevelik a 

kölyköket – nemcsak a szülők, de a falka minden tagja, különösen a fiata-

labbak. A falka létszáma az élőhely adottságaitól függően 2–36 lehet; álta-

lában 5–9. A falkában szigorú a hierarchia: az abszolút úr az alfa-hím, őt 

követi az alfa-nőstény. A vezérhímet legyengülése (betegség, sérülés stb.) 

esetén a béta-hím váltja fel. A falkák időnként feloszlanak, majd újraala-

kulhatnak, illetve más falkákkal egyesülhetnek is.  

A régi falka feloszlásával létrejött új falkák egymással barátságosan viselkednek. 

K.N.D 

Berni pásztorkutya 

Leírása: Nagytermetű, masszív kutya. Feje hatalmas, szeme sötétbarna, füle 

lelóg. Háta széle, mellkasa mély. Lábai erős csontozatú, párhuzamosak. Farka 

lelóg, vége enyhén visszahajlik. Szőrzete lágy, eléggé hosszú. Fekete bundá-

ján vörösesbarna foltok vannak. Fején fehér orrcsík, mellkasán fehér csík ta-

lálható, a mancsa és a farka vége is fehér. Marmagassága 64-70cm (kan),58-

66cm (szuka), tömege 35-50kg. 

Eredete: Ősi fajta, legalább 2000 éves. 

Tulajdonságai: Kiegyensúlyozott, vidám természetű, szelíd, engedelmes. 

Alkalmazása: Őrző-védő eb, házőrző, vakvezető kutya. 

Dóri 

A gekkó 

A gekkók fajtái Afrika, Közép-Ázsia, Dél-Európa, Ausztrália, Délkelet-Ázsia, 
Dél-Amerika, Mexikó, Dél-Florida, valamint a karib-tengeri partoknál szinte 
mindenütt megtalálhatók. A gekkófélék nagyon elterjedtek, jól tudnak alkal-
mazkodni, és az emberre nincsenek veszéllyel. A legtöbb faj élőhelyének 
pusztulása miatt veszélyeztetett.  

A gekkófélék hossza fajtól függően 3.5-40 cm között 
van. A bőrüket vékony, apró pikkelyek vagy dudorok 
borítják; színük különböző lehet, de rendszerint szürke vagy barna. Egyes fajok az elrejtő-
zés érdekében vagy udvarláskor változtatni tudják a bőrszínüket. A legtöbb gekkó végtag-
jain széles, bőrlebenyes ujjak vannak, amelyek alsó felületét nagyon finom sörtékből álló 
tapadólemezkék borítják. A talaj legapróbb egyenetlenségeibe is beleakaszkodnak, így a 
gekkó akár függőleges ablaküvegen is tud szaladni. A legtöbb le tudja dobni a farkát, ha 
veszélyben van, vagy ha elkapják; helyén új, rövidebb farok nő.  

A gekkók tápláléka fajtól és mérettől függően rovarok, kis madarak, egerek, gyíkok és gyümölcsök. A párzási 
időszak területenként nagyon változó. A gekkófélék rendszerint 2 tojást raknak. A tojásokból való kifejlődés 6-
10 hétig tart, egyes fajoknál akár fél év is lehet. 

Kokó 

 Bulgária  
Fővárosa: Szófia 

Lakosság: 7204684 

 Terület: 111002 km2  

 Népsűrűség: 65,4 fő/km2 

 Miniszterelnök: Bojko Boriszov 

 Pénznem: bolgár leva 

 Hivatalos nyelv: bolgár 

Az egyik kedvelt nyaralóhely Sozopol, amely 

Burgasztól 25percre van. Nagyon kedvesek az 

emberek, az ételeik rettentő finomak, és a ten-

ger nagyon tiszta, nem olyan gyorsan mélyül, szép sziklás par-

tokat is találunk itt. Klassz nyári célpont lehet. 

Kokó 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Coat_of_arms_of_Bulgaria.sv
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Pi élete 

Ez a történet a Csendes-óceánon játszódik. Főhőse egy fiatal gyermek, aki egy-

szerre hindu, keresztény és muszlim származású. Egész életében mindenben istent kereste. Végül a nyílt tenge-

ren lelte meg, miközben hét és fél hónapig hánykolódott egy 

mentőcsónakban egy bengáli tigris és a teljes reménytelenség 

társaságában.  

Majd ezt elmesélte egy írónak, aki a nézők helyett is felteszi a 

kérdést, vajon igaz történet lehet?  

Ha te is kíváncsi vagy erre a fantasztikus történetre, nézd meg a 

mozikban vagy a neten. 

Bogcsii 

Képlet 

1959-ben egy új általános iskola avatóünnepségén megkérik a diákokat, 

hogy rajzolják meg, szerintük milyen lesz a jövő? A képeket bezárják 

egy időkapszulába, és benne hagyják 50 évre. Egy rejtélyes kislány rajz 

helyett véletlenszerűnek tűnő számokkal írja tele a papírját. Azt állítja, 

láthatatlan emberek suttogták a fülébe a számokat.  

Fél évszázaddal később szintén diákok kapják a feladatot, hogy vizsgál-

ják meg az ötven évvel ezelőtti gyermekrajzokat. A kislány rejtélyes 

üzenete pedig Caleb Koestlerhez kerül. Caleb apja, az asztrofizikus John 

Koestler fantasztikus és egyben íjesztő felfedezést tesz: a kislány által leírt számok dátumok. Az utóbbi ötven év 

minden egyes katasztrófájának időpontjait rejtik.  A számokból egy van hátra, ami meg fog történni. Vajon az 

asztrofizikusnak sikerül megelőzni a katasztrófát? Igaz történet alapján készült a film, mely bővelkedik az izgal-

makban, félősek ne nézzék meg egyedül. A főszerepben Nicolas Cage játszik. 

Nony 

Úton - On the road 

Az Alkonyat filmek sztárja, Kristen Steward a női főszereplője az Úton 

című filmnek. A férfi főszereplője Sam Riley mellett, a Tron: Örökségben 

megismert Gerett Hedlund. 

Az 1940-es években játszódó történet két jó barát Sal Paradise és Dean 

Moriarty amerikai kalandozásait mutatja be. Kristen Stewart a Gerett 

Handlund által játszott Dean Moriarty nevű karakter feleségét Marylou-t 

alakítja. De mellettük olyan hírességek is felbukkannak a sztoriban, mint 

Amy Adams, Alice Braga, Kristen Dunst, Elizabeth Moss, Tom Sturridge, 

Danny Morgan és Viggo Mortensen.  

Jó szórakozást! 

Dóri 

Tollaslabda verseny 

Január 8-án 47 diák próbálhatta ki magát és kézügyes-

ségét a Vörösmarty Tollaslabda Diákolimpián.  

Izgalmas meccsek résztvevői lehettünk, és mozgal-

mas délutánt tudtunk eltölteni a városi sportcsarnok-

ban.  

A korosztályos bajnokok a következő tanulók let-

tek: Ézsiás Zsófia 4.a, Vachal Kriszti-

na 5.c, Becskereki László 6.a, Borsos Viktó-

ria 8.b, Bakó Zsolt 8.b, Zsákai Milán 8.b.  

Gratulálunk nekik a szép eredményhez. A korcsoportok 1-4. helyezettjei a megyei döntőbe jutottak. 

Reméljük, ott is mindenki megállja a helyét. 

Lilla 

„Az igazi bajnokok a célt látják maguk előtt, nem pedig az akadályokat.” 

Lionel Messi 
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- Miért jobbak az újságok, mint a televízió? 

- Próbáltál már legyet tévével agyoncsapni? 

 

- Hova viszed azt a két szép libát? 

- Az anyósomnak. 

- Miért? 

- Mert tegnap azt mondta, hogy a fél életét oda-

adná egy libáért! 

 

- Ki volt az, aki az anyósomnak fogkrém helyett egy 

tubus pillanatragasztót adott? - ront be egy férfi a sarki 

élelmiszerboltba. 

- Én voltam uram, nagyon sajnálom, tévedés történt.—

vallja be a segéd. 

- Ugyan fiam, csak megköszönni jöttem! 

 

- Móricka! Mondj öt afrikai állatot! 

- Két tigris és három elefánt 

 

- Móricka, mondd meg, mi történt 1802-ben? 

- Akkor született Kossuth Lajos. 

- Nagyon jó. És 1805-ben? 

- Akkor lett hároméves. 

Kokó 

Tavasz közeledtével én ezt ajánlom nektek. Hallgassátok bátran! 

1. Snoop Dogg - Smoke Weed Every Day 

2. Chris Lawyer - Do the Lawyer (Mezera) 

3. Children Of Disdance - Márványtábla helyett 

4. Skrillex - Make It Bun Dem 

5. Flo Rida - I Cry 

6. Will I Am ft. Britney Spears - Scream & Shout 

7. Coronita - Pam Pam Pam 

8. Skrillex - Bangarang 

9. Plastik Funk - Who  

10. Pitbull - Don’t Stop The Party 

+ 1. Skrillex - Kill Everybody 

Linaa 

Íme a kész saláta. Egyszerű,  

egészséges, finom és muta-

tós. 

Pálmafás gyümölcssaláta 

Közeledik a tavasz, a megújulás időszaka. Szervezetünknek is szüksége van a vitaminok-

ra, hogy megújulhasson. Ezért e havi receptünkben egy könnyen elkészíthető gyümölcssalátát ajánlunk 

figyelmetekbe. 

Hozzávalók: 2 db banán, 3 db mandarin, 3 db kivi  

Elkészítés lépései:  1.  A gyümölcsöket megmossuk, majd megpucoljuk. 

    2.  A kivit, banánt és a mandarint cikkekre daraboljuk, egy tányérra rakjuk, amelyen 

    elrendezzük. 

   3.  A banán a pálmafa szára, a mandarin a kavicsokat, a kivi a pálmafa leveleit jelképezi. 

Jó étvágyat kívánunk hozzá!  

Bridzsith , Evcsy , Nony   

Lionel Andrés Messi 

Lionel Andrés Messi  argentin focista, aki jelenleg 

a FC Barcelona és az argentin válogatott játékosa. 

Messi korosztályának egyik kiemelkedő futbalistája, 

aki fiatalon lehetett az Aranylabda és a FIFA “az év 

játékosa” szavazás jelöltje. 22 éves korára mindkét 

díjat el is nyerte.  

Rendelkezik  spanyol ál lampolgársággal , 

ezért európai játékosnak is számít. A legtöbben 

egyenesen a világ legjobbjának tartják az utóbbi idő-

ben középcsatárként játszó focistát. 2009 és 2012 között négyszer is megkapta az Aranylabdát, amellyel ő 

lett az első négyszeres győztes. Ezzel ő az egyetlen játékos, aki valaha háromnál többször vihette el a 

rangos elismerést.  

Játékstílusa és képességei alapján sokszor hasonlítják Diego Maradonához, a legendás argentin 

játékoshoz, aki maga is utódjának nevezte Messit. Eddig ő tartja a gólkirály címet.  

Linaa 
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E havi szókeresős fel-

adványunkban a farsang és a tavasz időszaká-

hoz kapcsolódó szavakat találhatsz.  

Megleled őket? Segítségképpen meg-

adjuk, mit kell keresned. Jó szórako-

zást! 

Keresendő kifejezések:  

Tavasz, farsang, vigadalom, hóvirág, böjt, 

busók, kereplő, álarc, fánk, barka, jelmez, 

február, március, kiszebáb, bál 

Dóri 

F A R S A N G Ő 

E P F Á N K Á V 

B A R K A K R I 

R B Z M W I I G 

U Á S Á Y S V A 

Á L A R C Z Ó D 

R J V C B E H A 

J E A I Ö B K L 

A L T U J Á L O 

Y M I S T B U M 

K E R E P L Ő R 

S Z B U S Ó K Q 

Nyuszi koma elvesztette a hímes tojáso-

kat. Segíts neki megkeresni! Találd meg 

a hozzájuk vezető utat a labirintusban, 

hogy nyuszi ismét mosolyogjon! 

Alsó tagozatos olvasóink figyelmébe ajánljuk a két út-

vesztős feladványt. Ha megtaláltad a répához vezető 

utat, színezd is ki a képet! Így varázsold egyedivé az 

újságot! Kellemes fejtörést! 


