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 „Itt a farsang, áll a bál…” 

Minden évben ünnepeljük, így hát írunk is nektek róla. 

A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig, azaz január 6-tól a nagyböjt kezdetéig 

tartó időszak megnevezése. Pontos időpontja nincs, mert mozgóünnep, ugyanis hamva-

zószerda minden évben máskor van. 

A farsang az év eleji utolsó alkalom a mulatságra, bálozásra, hisz utána következik a húsvétig tartó nagyböjt. 

Főleg a farsangi időszakot lezáró utolsó három napon: „a farsang farkán”, azaz farsangvasárnap, farsanghétfőn 

és húshagyókedden mulattak igazán elődeink. 

A farsang farka 

A szokások és hiedelmek szempontjából többnyire farsangvasárnap, farsanghétfő és 

húshagyókedd alkotja az igazi farsangot. A záró három nap a felszabadult mókázás 

igazi napjai. „Felkötjük a farsang farkát” - mondták még jó ötven éve is az idősebb 

emberek, ha farsang idején meglátogatták a rokonokat, barátokat, ismerősöket, vagy 

szórakozni mentek. A farsang és az azt követő böjti időszak a tél végére is utal, de 

megjelennek benne a tavaszra utaló mozzanatok is. 

Egy ősi hiedelem hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos mulatságokat. Azt hitték ugyanis őseink, hogy a tél 

utolsó napjaiban a Nap legyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Emiatt vigalommal, alakoskodással, 

boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni őket. 

Melcsii 

Mi is várunk benneteket mulatozni idei farsangi bá-

lunkra: február 28-án péntek délután 17.00-től 20.00-

ig.  

Reméljük, minél több osztály maskarát ölt, és produk-

ciójával elnyeri a zsűri kegyeit. Természetesen az 

egyéni jelmezesek előtt is szabad a pálya, a zsűri őket 

is értékeli majd. És kíváncsiak vagyunk, ki lesz az idei 

bálkirály és bálkirálynő.  

Az eseményekről következő lapszámunkban tudósítunk. 

Várunk téged is szeretettel! 

Nőnapra 

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet Magyarországon 1948 

óta minden év március 8-án tartanak. A nőnap eredetileg munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúsá-

gával kapcsolatos nap volt. Mára virággal kedveskedő emléknappá vált. 

Az időpont közeleg, fiúk, férfiak ne feledkezzetek meg róla! Mi néhány kedves idézettel kívánunk minden 

hölgyolvasónknak BOLDOG NŐNAPOT! 

„A nő egy csoda, isteni ellentmondásokkal.” 
(Jules Michelet) 

„A nő a természetnek egyetlen lénye, aki érzésünket érzéssel viszonozza, és 

akit boldoggá tesz az a boldogság, amellyel bennünket megajándékoz.” 
(Denis Diderot) 

„A női lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, hanem megérez, nem 

tud, hanem megsejt.” 
(Csáth Géza) 
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Februári szokások - Balázsolás 

Február 3. Balázs napja. Elődeink ezen a napon gyertyát és almát szenteltek, s 

ezeket a gyerekek torokfájásakor gyógyítására használták.  

A balázsolás, vagy balázsáldás a katolikus egyház egyik áldása, ma is élő ha-

gyomány. Az ünnep Szent Balázs püspök nevéhez fűződik, aki azzal tette feled-

hetetlenné magát az utókor számára, hogy egyszer megmentett egy fiút, akinek 

halszálka akadt a torkán. Hálából a fiú anyja ételt és gyertyát adományozott szá-

mára.  

Azóta a torokfájósok nagy becsben tartják ezt a dátumot, az őket ápolók pedig 

parázsra vetett alma héjával füstölik meg a szenvedőket, hogy ezáltal a betegsé-

get, fájdalmat okozó gonoszt elűzzék belőlük.  

Ha ezen a napon a hívek templomba mentek, akkor a pap két égő gyertyát tartott 

a nyakukhoz keresztben, és arra kérte Istent, hogy Szent Balázs püspök óvja meg a torokbajtól őket. 

Ezen kívül Balázs napját az egészség- és termésvarázslás, a gonoszűzés és az időjárásjóslás napjának is tartot-

ták régen. Szokás volt, hogy a magyar szőlősgazdák a földjük négy sarkában megmetszettek egy-egy tőkét arra 

számítva, hogy Balázs így majd megvédi a szőlőket 

Melcsii. 

2014: a Ló éve 

A 2014-es év a kínai asztrológia szerint a Ló éve lesz, és a tűz energiá-

ja uralja, amely pedig változásokat okoz életünk minden területén.  

A kínaiak több ezer esztendős holdkalendárium alapján határozzák 

meg a csillagjegyeket a holdévek szerint. Az új holdév minden év janu-

ár 31-én köszönt be. Az ember jellemét aszerint vizsgálják, hogy mely 

állatjegybe tartozik az illető. Ezek a jegyek a Patkány, Bivaly, Tigris, 

Nyúl, Kutya, Kakas, Ló, Sárkány, Kígyó, Kecske, Majom, Disznó. 

2014 a Ló évében telik, mely bőséget és fejlődést hoz életünkbe.  

A Ló évére a tűz elem erős jelenléte érvényes. Mivel az elemek körforgásában egyedül a tűz képes arra, hogy 

az összes többi elemet átalakítsa, megváltoztassa, ez az év a régóta halogatott döntések meghozatala és a fel-

emelkedés jegyében telik.  

Elérkezett az ideje, hogy valami új történjen, így ha életünk bármely területén változást szeretnénk elérni, a 

dolgok szinte maguktól kezdenek megoldódni, és az eddigieknél jóval nagyobb eredményeket leszünk képesek 

létrehozni. 

Gabi 

 Interjú Eszesné Csizmadia Melinda Tanárnővel 

♣ Hol végezte az iskoláit, Tanárnő? 

- Jánoshidán voltam általános iskolás, a középiskolát a jászberényi Lehel Vezér Gimnázi-

um angol szakán végeztem, majd angol nyelvtanári szakon tanultam az egri Eszterházy Károly Főiskolán. 

♣ Miért döntött úgy Tanárnő, hogy a mi iskolánkban fog tanítani? 

- Klárika néninek ajánlottak, ezért november közepén megkeresett. A hónap végére eldöntöttem, hogy itt sze-

retnék tanítani. 

♣ Hol dolgozott ezelőtt? 

- Kezdetekben Jánoshidán helyezkedtem el, mint pedagógiai asszisztens, majd napközis tanár. Ezt követően 

angolt tanítottam Alattyánon, később Jászfelsőszentgyörgyön. 

♣ Be tudott már illeszkedni ebbe a közösségbe? 

- Úgy gondolom, hogy igen. Nagyon barátságosak voltak a kollégák és a gyerekek is. Bárkitől bármilyen segít-

séget kérhettem. 

♣ Melyik osztályban szeret tanítani, Tanárnő? 

- Szeretnék mindenhol, bár valahol nem hagyják magukat. Szerintem az ötö-

dik osztályos csoport a legkedvesebb. 

♣ A két tanított tantárgy közül - angol, média- melyiket kedveli jobban? 

- Természetesen az angolt, de barátkozom a médiával is. 
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♣ Megpróbáltatás médiát tanítani angol szakos tanárként? 

- Igen, egy kicsit úgy érzem. Nekem is át kell gondolnom mindent újra. Szeretném, ha 

érdekessé tudnánk tenni a médiaórákat. 

♣ Melyik részét részesíti előnyben tanárnő az angolnak? 

- Minden nagyon fontos. A gazdag szókincshez sok szót kell ismerni, elengedhetetlen 

a pontos nyelvtani szerkezetek megtanulása is.  

♣ Tanárnő, hogy érzi magát ebben az iskolában? 

- Szeretek dolgozni jönni, szeretek itt lenni. Úgy gondolom, hogy elfogadtak, igyek-

szem megfelelni. 

♣ Milyen hobbija van? 

- Szeretek olvasni, bármilyen zenét meghallgatok, és mindenféle táncot imádok. Ha időm engedné, kézilabdáz-

nék is.                        Lilla 

Megtalálod a virágútvesztőben a kijáratot? Átjutsz egyik szirom 

oldaláról a másikra? Próbálkozz! Ha sikerült, színezd ki a tavaszi 

virágot! 

Sminkszerek is lejárhatnak. 

Tudtad? 
 

Manapság sok fiatal lány használ különféle sminkszereket. Cikkünkben 

arra szeretnénk rávilágítani, hogy ezeknek a termékeknek is van lejára-

ti ideje, amely után érdemes azokat kidobni. 

Amit felkenünk az arcunkra, az éppolyan ártalmas lehet, mint amit elfogyasz-

tunk. Az arcunkra felvitt anyagok több mint fele beszívódik a bőrbe, így ami-

kor lejárt termékeket használunk, baktériumok sokaságát szabadítjuk magunk-

ra. Sőt felbontás után a levegőben lévő baktériumok is rátelepszenek a sminkkészletre, de a szivacs, amivel az 

alapozót visszük fel vagy a barátnőknek kölcsönadott rúzs sem javít a helyzeten. Az ember immunrendszere 

persze sok mindent kibír, ám a bőrön alakulhat ki bőrpír, pattanás, kiütés, a lejárt szempillaspirál pedig égő 

érzést, szemvörösséget vagy akár kötőhártya-gyulladást is okozhat.  

Mikor dobjuk ki kozmetikai szereinket? 

Szempillaspirál: 2-3 hónap után váljunk meg tőlük. Ennyi idő után beszáradhatnak, csomóssá válhatnak vagy 

furcsa illatuk lesz. 

 Rúzs, szájfény: A rúzs 2 évig, a szájfény 1 évig őrzi meg minőségét. Ezután megváltozik az állaguk, a színük 

és az ízük is, megavasodnak. 

 Szemceruza, szemhéjtus: A ceruza akár 2 évig is jó, a tust azonban dobjuk ki már 6 hónap után. 

 Alapozó: 6 és 12 hónap között már megváltozhat az állaga és vilá-

gosabb árnyalatú lesz, mint amilyen eredetileg volt. 

Arctisztítók: 2 év után tedd őket a kukába! 

 Tippek, hogy elkerüld bőröd felesleges szennyezését: 

- Jelöld a sminktermékeiden, hogy mikor bontottad fel őket! 

- Száraz, hűvös helyen tárold a kozmetikumaidat! 

- Ne feledkezz meg az applikátorok, szivacsok, ecsetek rendszeres 

tisztításáról!        Bridzsith 

Valentin nap alkalmából ezzel a mókás labirintussal ked-

veskedünk nektek.  

Cupidó mitológiai figura, a szerelem istene. A mítosz 

szerint ő volt a legszebb isten, kinek fegyvere az íj és nyíl-

vessző. Ezek használata nem sérülést, hanem szerelmet 

eredményezett annak, akit eltalált. 

Segíts Cupidónak, hogy nyílvesszője célba érhessen! 
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Magyar kutyafajtánk:  

  a komondor 

A komondor az egyik legismertebb magyar pásztorkutyafajta, ame-

lyet a legrégebben tenyésztettek ki. A kuvaszhoz hasonlóan ezt a 

kutyafajtát is az őseink hozták be hazánkba. Feladata a nyáj megvé-

dése volt a ragadozóktól és a tolvajoktól, hiszen őseink legfontosabb 

vagyontárgya az élő állat volt.  

Az éjjeli őrködés során a komondort fehér színe segítségével külön-

böztették meg a támadóktól. Legfeltűnőbb sajátossága a szőrzete, amelyhez hasonló csak a pulinak van. Mérete 

mellett ez a szőrzet teszi a komondort különlegessé.  

A komondornak nincs szüksége házra, csak egy helyre, ahova elhúzódik a csapadék elől. Ápolni nem kell min-

den nap, elég az összenemezesedett csomókat időnként széttépni, egyébként teljesen öntisztuló. Régen a pász-

torok a birkák mellett a komondorról is lenyírták a szőrt. Szőrszíne fehér. Nagy termetű, ennek ellenére mozgá-

sa kiegyensúlyozott és egyáltalán nem ügyetlen. Eredeti munkájából kifolyóan nem nagyigényű fajta, ha meg-

van a megfelelő tér a mozgásához és a gazdai szeretet, tökéletesen jól érzi magát. Az udvar, porta őrzése annyi-

ra a vérében van, hogy tanítani sem kell. A területét nappal keveset mozogva, heverészve őrzi, de ébersége egy 

pillanatra sem lankad, éjszaka viszont állandó mozgásban van, őrjáratozik. A betolakodókat szembe támadja le, 

és nem a megsemmisítés, hanem a hatástalanítás a célja. Amíg a gazda meg nem érkezik, addig a rosszindulatú 

idegen nem moccanhat. Valamint ha ápolva és rendesen tartva van, nagyon szép és aranyos állat. 

Jellemvonásai: 

* Marmagasság: kan: min. 70 cm, általában 72–78 cm; szuka: min. 60 cm, általában 65–70 cm. 

* Testtömeg: 40–60 kg 

* Alomszám: 5-10 kölyök 

* Várható élettartam: 12 év                 Szandy 

Ehavi lapszámunkban három filmet ajánlunk figyelmetekbe. Egyik történelmi témájú, a másik 

kettő pedig a kisebbeknek való meseanimáció. Íme az ismertetőjük, ha hétvégén unatkoztok, 

irány a mozi! 

Műkincsvadászok 

A II. világháború nemcsak a háború időszaka volt, hanem egyben a 

legnagyobb műkincsrabló korszaké is. Európa lángokban állt, amikor 

Roosevelt kiküldetett egy különleges egységet a Birodalomba. Az volt 

a feladatuk, hogy visszaszerezzék a műtárgyakat… És hogy sikerrel 

jártak-e??? A film választ ad a kérdésre! 

A Lego kaland 

Emmet egy átlagos lego fickó, aki semmi 

pénzért sem késné le a kedvenc lego sorozatát. Egy félreértés során pe-

dig azt hiszik, ő a világ megmentésének kulcsfigurája. Különleges tár-

sakkal kell kalandokon keresztül mennie, ami eljuttatja hőseinket a… 

Folytatásért irány a mozi! 3D-ben is megtekinthető. 

Mogyoró-meló 

Mit ér az élet a parkban élő rágcsálóknak 

mogyoró nélkül, netán dió nélkül vagy esetleg mandula nélkül?  

Az izgága Surly akcióba lendül, amikor meglátja a mogyoróárust, és az egyetlen 

élelemforrást is felrobbantja. Surly-t száműzik a nyugodt lakóhelyéről a nagyvá-

rosba, ahol nem könnyű neki meglenni, hisz… A többi kiderül a meséből, nézd 

meg te is! Kellemes filmnézést, jó szórakozást kívánok! 

IŁdikóÓó 
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Los Angeles — Az angyalok városa 
 

Az USA második legnagyobb városa 3 831 868 ezer fős lakosságával. Amerika 

nyugati partján fekszik, fontos gazdasági és kulturális központ, a világ 

szórakoztatóiparának egyik legnagyobb központja, a filmkészítés fellegvára, 

mert itt található Hollywood is. Kezdetben a területet őslakos indiánok lakták, 

magát a várost eredetileg 1850. április 4-én alapították, amely ekkor egyben Los 

Angeles megye székhelye is lett, és lakossága kezdetben csak 1610 főt tett ki.  

A város földrajzi tekintetben is nagy: több mint 1200 km², ezzel nagyobb New 

Yorknál és Chicagónál is. Los Angeles kétszer (1932 és 1984) adott 

otthont nyári olimpiai játékoknak, utóbbi „csonka olimpia” volt, ugyanis 

a Szovjetunió kezdeményezésére politikai okokból a legtöbb kelet-európai 

ország, így Magyarország sem vett részt rajta. 

A város híres szülöttei: Marilyn Monroe, Dustin Hoffman, Leonardo Dicaprio, Val Kilmer, Angelina Jolie, 

Will. I. Am, Ice Cube.  Ismert városrésze Beverly Hills, a sztárok lakhelye. Ez a város ad otthont olyan nagy 

cégeknek, mint a filmkészítésről ismert Walt Disney Company, Paramount Pictures vagy a 20th Century Fox. 

Kokó 

Dubai 

 Az ország az Arab-félszigeten, a Perzsa-öböl part-

ján fekszik. Az Arab Emírségek közül Dubaiban 

laknak a legtöbben és a második legnagyobb város 

Abu-Dzabi után. Dubait az Ál Maktúm-dinasztia 

vezeti 1833 óta. Az uralkodó jelenleg Mohammed 

Bin Rásid Ál Maktúm, aki az Egyesült Arab Emírsé-

gek miniszterelnöke is egyben.  

Az emírség fő bevételei a turizmusból, az épületek eladásból, illetve pénzügyi 

szolgáltatásokból származnak.  

Dubai eredetileg az olajtól lett gazdag ország. A kőolaj és földgáz termelése vi-

szont ma már csak a 6%-át adja bevételeinek. A számtalan nagyszabású építészeti 

beruházásaival, valamint sporteseményeivel vált ismertté a világ számára.  

Az ország neve magyarul csúszást jelent, ami ma Dubai-öböl áramlására utal. Ér-

dekessége még, hogy a befolyt rengeteg pénzt furcsa alkotásokra fordítják, pl.: 

pálma alakú mesterséges sziget építése a tengerben, amely az űrből is látszik, 

vagy sípálya a sivatagban, hihetetlen alakú épületek.           Kokó 

 

  Magyar találmányok: a Túró Rudi 

Ez a mindenki által ismert desszert magyar találmány, gyökerei egészen az 

1950-es évekig nyúlnak vissza. 1954-ben ugyanis három tejipari szakember 

utazott az akkori Szovjetunióba tanulmányútra. Az út célja az ottani tejipar 

feltérképezése volt. Ekkor találkoztak a magyar fiatalemberek az akkor még 

ismeretlen orosz desszerttel, amely a Túró Rudi ősének tekinthető.  

A külföldi finomság akkoriban kerek formájú volt, csokival volt bevonva és 

a belsejében vaj, zsír és cukrozott túró keveréke állt, de nagyon tömény ízűnek bizonyult. Így a magyar 

szakemberek hazatérve átdolgozták a receptúrát és a formát, s megszületett a forradalmian új, magyar 

édesség a Túró Rudi. Az első Rudikat a Budapesti Tejipari Vállalat üzemében gyártották az 1960-as 

években. Nevét (Rudit) valószínűsíthetően a rúd formáról kapta.            Szilvike néni  
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Lemmings 
 

Újra egy retrójátékot ajánlunk nektek, melyben segíthetsz száz meg száz kis rág-

csálónak. Feladatuk egy kis dobozból eljutni a otthonukig. Ám ez nem könnyű, hiszen 

rengeteg akadály áll szemben velük. Némelyik halálos is. Buta kis jószágok ezek, mert 

nem tudják maguktól eldönteni, hogy mit csináljanak.  

Ezért vagy te. Te mondod meg, hogy mit csinálja-

nak. Többféle lehetőség közül választhatsz nekik: 

mászás, esernyő-ejtőernyő, önmegsemmisítő, for-

galom megállító, lépcsőépítész, vízszintes ásás, 

ásás átlósan és függőlegesen, sűrűbb kimenetel a dobozból, ritkább kime-

netel a dobozból, játék megállítás, minden lemming megsemmisítése.  

Jó mókát kínál neked is ez a számítógépes játék unalmas napokon, így sok 

sikert kívánunk hozzá. 

K.N.D és Gabi 

 

Álarc ötletek papírtányérból 

Nem is gondolnátok, mi mindenre jó egy papír-

tányér vagy egy torta alátét. Farsang idején például klassz álarcokat 

gyárthatunk belőle. Hogyan? Olvasd el  cikkünket, és megtudod! 

1. A papírtányért a képen látható minta alapján vágd formára! A szemkivágások-

hoz könnyebb, ha kisollót használsz. A tányért fesd be sárgára, és hagyd megszá-

radni. 2. A napsugarakat, a holdsarlókat és a félköröket vágd ki a kép alapján, és 

rögzítsd ragasztóval a tányérra! A napot napalakú ki-

sebb díszekkel, a csillagot csillaghoz illőkkel díszítsd! 

(Pl.: Ha a csillagot választottál, lehet kis csillagokat 

ragasztani a sugarak végére, és a szemnek is csillag formát lehet kivágni.) 

3. Végül vágj három vékony papírcsíkot, és az olló élén végighúzva pöndörítsd be, 

majd ragaszd a holdra! Ettől térbelivé válik az álarc. 

4. A papírtányér két oldalán szúrj lyukat, és fűzz a lyukba kalapgumit, amely végé-

re csomót kötsz. Így rögzítheted majd az arcodra! 

A macis álarc esetén szükséged lesz még vattacsomókra, ez képezi a pofiján a 

szőrt, illetve egy jughurtos vagy műanyag pohárra, mely orrként funkcionál a medvén. Fekete alkoholos filccel 

a végét színezd be, ragaszd a tányér közepére, és ezt is vékony kalapgumival rögzítsd az arcodra! 

Nony 

Mit adjak a szeretteimnek Valentinkor? 

Ugyan a Valentin napon már túl vagyunk, még is úgy gondoltuk, közreadunk 

néhány tippet a szeretteink megajándékozásával kapcsolatban. Ha idén már 

nem is, de jövőre még jól jöhet! 

Február 14-e világszerte a szerelmesek ünnepe. Szent Bálint, másnéven Valentin 

vagy Valentinus a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje 

volt, az ő tiszteletére tartották az első ilyen ünnepnapot az angolszász országokban.  

Manapság ezen a napon mindenki igyekszik meglepni kedvesét valami aprósággal. Ahogy hazánkban is kezdett 

elterjedni az ünnep, úgy leptek el mindent az ekkor divatos szívecskék. Mégis a klasszikus ajándékok még min-

dig a legnépszerűbbek. A lányoknak általában a fiúk virágot adnak, de a plüss ajándéktárgyak is nagyon köz-

kedveltek.  

A mi tippünk: Lepd meg a párodat, barátodat egy szívecske mintás párnával, vagy egy 

fényképes hógömbbel! Akár te is készíthetsz ajándékot saját kezűleg: keress piros karton-

papírt, vágj ki belőle szív formát, kettőtök képét ragaszd a közepére, a fennmaradó helyet 

pedig dekorálhatod dekorgumiból kivágott apró virágokkal, szívekkel, esetleg színes gom-

bokkal, a lényeg, hogy szívből add! A fiúk elmondhatnak egy szép verset, vagy a kedve-

sük fülébe dúdolhatnak valami kedvenc dallamot, a hatás biztosan nem marad majd el!

            Nony 
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Az én sztárom - Taylor Swift 
 

Eredeti nevén Taylor Alison Swift amerikai hatszoros Grammy-díjas 

country-pop énekesnő. Az Egyesült Államokban Pennsylvaniában szü-

letett 1989. december 13-án. Választották már az év dalszerzőjének. 

Van egy öccse, Austin. Apja tőzsdeügynök, anyja háztartásbeli. Mikor 

Taylor 4.osztályos volt, megnyert egy országos költészeti versenyt egy 

három oldal hosszú verssel. 

Érdekességek róla: legjobb barátnői Emma Stone és Selena Gomez. 

Már járt Joe Jonassal, Taylor Lautnerrel, 2011-ben kapcsola-

tot folytatott Jake Gyllenhal színésszel. Később járt John 

Mayerrel is. 

Ismertebb albumok tőle:  Taylor Swift (2006) 

                Fearless (2008) 

    Speak Now (2010) 

    Red (2012).                  Leon 

A rendőr felesége elküldi a férjét a boltba: 

- Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor hozz tízet! 

Hazajön a rendőr tíz margarinnal: 

- Volt tojás!  

 
Rendőr igazoltatja a csavargót: 

- Milyen iskolai végzettsége van? 

- Semmi. Analfabéta vagyok. 

- Mi maga? 

     - Analfabéta. 

- Betűzze, kérem!  

 
- Hallottad? Keresztezték a gólyát a har-

kállyal - mondja a rendőr a barátjának. 

- Minek? 

- Hogy kopogtatni tudjon, amikor a bébit hozza.  

 
Két rendőr beszélget: 

- Képzeld, tegnap találtam egy négylevelű 

lóherét!  

Mohácson farsang idején 

rémisztő gúnyába, úgyne-

vezett busóálarcba bújik a 

település apraja-nagyja. Az 

utcákon végigvonulva ők 

így búcsúztatják a telet, és 

várják a tavasz közeledtét. 

A bal oldali kép busó 

maszkokat ábrázol.  

Válassz közülük egyet és pró-

báld megalkotni ez alapján a 

saját busó maszkodat a fenti 

üres rajzrészbe! 

Jó szórakozást, színezést kí-

vánunk hozzá! 

A te maszkod helye, rajzolj! 

- És szerencséd lett? 

- Naná! Ma is találtam egyet!  

 

Kokó 
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H N Ő N A P J V 

Ó B U S Ó K Á A 

V I R Á G W C L 
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K R Ó K U S Z N 

Y C M A S Z K N 

B Á L I N T X A 

T É L Ű Z É S P 

Az idei év első lapszámának szókeresőjébe csupa 

olyan szócskát rejtettünk el, melyek a tavasz téma-

köréhez kapcsolódnak. Megtalálod őket? 

Keresendő kifejezések:  

Valentin nap, Bálint, nőnap, far-

sang, bál, álarc, maszk, busók, tél-

űzés, tavasz, böjt, virág, jácint, 

krókusz, hóvirág 

            

            

            

            

             

            

              

A tavaszhoz közeledvén rejtvényünk megfejtése is a 

tavaszhoz kapcsolódik. Egy virág nevét keressük, 

ebben segítenek meghatározásaink, melyek az aláb-

biak. 

Jó fejtörést kívánunk! 

Meghatározások: 

1. Március 8-án ünnepeljük. 

2. Farsangkor emögé rejted az arcod. 

3. Hajtáskezdemény a fákon, cserjéken. 

4. Kis testű madár, télen eleséggel kínáljuk őket, van belő-

le szén és kék is. 

5. Kékeslila színű, kellemes illatú, tavasszal nyíló virág. 

De van ilyen női név is. 

6. Fejezd be: nap……. (Melegít a nap.) 

7. Villámlással, dörgéssel járó időjárási jelenség. 

Megfejtés:______________________________ 

Kokó 


