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Iskolánkban, a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában
idén 4. alkalommal került megrendezésre a „Ki mit tud?” nevet viselő
megmérettetés. Az idei tanév volt az első, amikor a zsűri döntését
annyira megnehezítették a színvonalasabbnál színvonalasabb döntős
produkciók, hogy nem tudtak választani, ki legyen az egyes kategóriák
nyertese, így mindenkit megpróbáltak valami aprósággal jutalmazni.
A csoportok közül: a 3. b osztályt az összefogásért, az 1.
osztályosokból álló Recefice néptánccsoportot azért, mert ők a jövő
ígéretei, a 3-4. évfolyam Pipirke néptánccsoportját pedig a több éves hagyományőrzésért díjazták.
A 4. évfolyamosok számára az idei volt az utolsó alsó tagozatos Ki mit tud.
Reméljük, ők folytatják a számukra szinte hagyománnyá váló rendezvényen
való lelkes részvételt majd felső tagozaton is.
Őket is jutalmazta a zsűri:

Meixner Lilit, a legsokoldalúbb előadót, Budincsevich Esztert, az átalakuló
művésznőt, Rakonczai Dorinát az elmúlt 4 év kitartásáért, Török Beát, aki
soha nem hiányozhatott a versmondók köréből,

Balázs Barbarát és Csarmaz Dórát, avagy az Akkordikus akrobatikusok nevet
viselő párost, akiket a legkreatívabbaknak ítéltek, és Lengyel Leventét, aki a
4. évfolyamon a legkitartóbb fiúnak bizonyult.
Hangszeres és énekes produkciók is szép számmal akadtak.
A legmuzikálisabb legényeknek a Bereczki Milán - Hegedűs Levente párost
választották, Garai Dominikát pedig azért díjazták, mert ismét sikeresen
elkalauzolta a közönséget a mesék birodalmába. A Pepita-trió három lányát

Horváth Dórát, Makrai Viktóriát és Szűcs Barbarát a legharmonikusabb csapatnak
ítélte a zsűri, Flót-ÁSZunkat, Kindlik Dánielt, aki önmagával játszott szopranínóduót, pedig a legérdekesebb „ikerpárnak” kiáltották ki.

Sós Viktória és Nagy Szabolcs zongora-furulya duója, Bálint Henrietta Ébresztője
és a Fehér Hanna - Balogh Laura páros népdalcsokra is kivívta a zsűri elismerését.
Irodalom kategóriában a legifjabb egyéni versenyző Rakonczai Diána
volt, akiért az egész nézőközönség egy emberként szorított, Dávidházi

Dóra bájos fonataival és versmondásával egyaránt levette a lábáról a
zsűri tagjait, Ménesi Enikőt pedig tréfás állatkerti útmutatásáért
díjazták.
Aki részt vett ezen a remek hangulatú eseményen, egész biztosan
felhőtlenül szórakozott. Higgyünk abban, hogy talán „Szebb holnap

lehet a mából!”, mert ezek a tehetséges gyerekek képesek rá, hogy
valóra váltsák a ma elhangzott dal szövegét.
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„Kutyával egy mosolyért…”. Ez annak az alapítványnak a neve, ami manapság nap mint nap látható az iskolában.
A felirat egy négylábú csoda nyakában olvasható. És való igaz, a mosoly garantált gyereknél, felnőttnél
egyaránt. A mosolyfakasztó felirat viselője egy gyönyörű Golden retriever, aki a Mila névre hallgat. A héten
már meg is történt az ismerkedés osztályfőnöki órákon Milával és gazdájával Nagyné Tellér Ginával. Több
órán fognak részt venni iskolánk osztályaiban, és segítik majd a tanulók és a tanárok munkáját. Kíváncsian és
nagy mosollyal várjuk a közös munkát!

1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc
a Himnuszt. Ennek tiszteletére 1989 óta ezen
a napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Ennek jegyében január 22-én "Együtt szaval a
nemzet" program keretében Los Angelestől
Tokióig bekapcsolódott a világ magyarsága egy
közös versmondásba, amelyet a világhálón is
nyomon

lehetett

követni.

Iskolánk

is

csatlakozott a programhoz, a 7. osztályos
tanulók szavalták el a Himnuszt.

Január 25-én a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola adott otthont az idei Sakk Diákolimpiának. I.
korcsoportos lányoknál Márkus Molli (1.a) ígéretes partikat játszva megérdemelten lett II. helyezett.
A fiúknál Babka Balázs (2.b) VI. helyezést ért el. III. korcsoportos fiúknál Balázs Máté (5.b) maximális
pontszámmal szerezte meg az I. helyet.
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A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a szabin februm,
„tisztulás” szóból ered. Február a nevét Februusról, a megtisztulás római
istenéről kapta, illetve a hozzá kapcsolódó Februa ünnepről, amely február
15-én zajlott. A február már az antik Rómában is a decemberi, januári
vígságra következő testi-lelki purgálás idejének számított. Keresztény
időkben a február a böjt első hava lett, mivel a nagyböjt kezdete rendszerint
ebbe a hónapba esik. Hagyományosan februárra esik a farsang időszakán
belül a legtöbb bál, mulatság, lakoma.
Február 3. – Balázs
Név jelentése: név valójában az ókori Rómából ered, a híres és előkelő Cornelius nemzetség egyik ága a Blasio
névvel különböztette meg magát a család többi ágától. A Blasio (és így a Balázs) név eredete, jelentése máig
megfejtetlen maradt.
Becenevek: Balázska, Bali, Balika, Balu, Bazsi
Ismertebb Balázsok: Beliczai Balázs – humorista, Kiss Balázs - kalapácsvető ,
Sebestyén Balázs - műsorvezető, Szuhay Balázs - színész
Szent Balázs: A hagyomány szerint örmény volt, a kisázsiai Szebaszté püspöke.
Számos csodája ismeretes. Egy nap egy rémült anya kereste fel, mert fia a torkán
akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút, és a szálkát eltávolította a
torkából. Szent Balázs elsősorban a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje.
A gyermekhalandóság okai közt régen az élenjáró torokgyík (diftéria) ellen a
katolikus és görög vallású anyák Szent Balázshoz fordultak. Balázs-napkor a templomba vitték a gyermeket,
akinek a torkához a pap két keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és összekötött gyertyát tartott, miközben a
balázsáldás szavait mormolta. Ez volt a balázsolás. Szent Balázs a diákok patrónusa is. Régen ezen a napon
toborozták házról házra járva a diákokat az iskolába.
Február 6. – Dorottya
Dorottya - Név jelentése: a görög Dorotheosz név latinos nőiesítésének, a Dorotheának a magyarosított alakja.
Jelentése: Isten ajándéka.
Ismertebb Dorottyák: Geszler Dorottya - modell, műsorvezető, Udvaros Dorottya - színésznő,
Szent Dorottya: Dorottya a legenda szerint a keresztény római polgár Dorus
(görög „ajándék”) és Thea („istennő”) három leánya közül a legkisebbként
látta meg a napvilágot. A helyi uralkodó beleszeretett, s mikor a leány
ellenállt, mondván, hogy ő Krisztus jegyese, forró ónnal teli kádba vettette, de
Dorothea sértetlen maradt. Kilenc napot börtönben senyvedt. Ott angyalok
táplálták, amitől szebb lett, mint valaha. Miután továbbra sem engedett
hitéből, sőt, azt állította, hogy Krisztus kertjében szokott rózsát és almát
szedni, kínzói vasgerebennel szaggatták húsát, mellét fáklyákkal égették. Mielőtt lefejezték (303 körül), bírája
gúnyosan azt kérte tőle, hogy égi jegyesétől küldessen néki azokból a rózsákból, almákból. A kivégzés után
egy égi gyermekküldönc meg is jelent a bírónál egy virágokkal és gyümölcsökkel teli kosárral. Az megtért a
csoda láttán, dicsérve Dorottya Istenét, hogy februárban rózsát és almát küldhet neki.
Időjóslás ezen a napon: Ha Dorottya szorítja (hideg jön), Julianna tágítja (enyhíti) a fagyot. Idén Dorottya
tágította, tehát Juliannára fagyot várhatunk (febr.16.)
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Február 14. – Bálint; Valentin
Jelentése: a Valentinus alapszava, a valens jelentése erős, egészséges.
Név eredete: a latin Valentinus családnévből származó férfinév. A Bálint név latin alakból való
kialakulásának sorrendje: Valentinus→Valentin→Valent→Balent→Bálint.
Ismertebb Bálintok: Balassi Bálint költő, Hóman Bálint oktatásügyi miniszter, Török Bálint főnemes
Szent Bálint: Akiről e napon emlékezik meg az Egyház, itáliai ókeresztény vértanú
volt. Eszerint egy pogány fejedelem azt mondotta neki, hogy hisz, ha vak leányát
meggyógyítja. Erre Bálint püspök imádságot tevén, megvilágosította az ő vak
leányát. Volt azonban egy másik Bálint is, szintén szent püspök, akinek ereklyéi a
passaui székesegyházba kerültek, és így a passaui egyházmegye társpatrónusa is
lett. Németországban, Ausztriában, ott is Tirolban különösen nyavalyatörősök
bizakodnak a segítségében. A nyakukban hordott bálintkereszt, frászkereszt) a
betegség elriasztását célozza. A két szent alakja főleg a germán népek tudatában
eggyé olvadt. Így történhetett aztán, hogy Bálint jeles februári ünnepe és
hagyományvilága voltaképpen a passaui székesegyház szentjét idézi. Így van ez
hazánkban is. Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek, a
lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje.
Bálint (Valentin) – nap: Világszerte, de főleg az angolszász országokban Bálint napján, (február 14-én) tartják
a Bálint-nap (angolul Valentine's Day) ünnepét, amely Magyarországon az angol nyelvű elnevezés közvetlen
átvétele miatt sokak számára mint Valentin-nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően.
Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket. A magyar hagyományban ezen a napon a
választanak párt a verebek és elkezdenek fészket rakni.
Február 19. – Zsuzsanna
Jelentése: liliom; Eredete: Ókori egyiptomi eredetű név, mely héber közvetítéssel került át más nyelvekbe
Becenevek: Zsuzsanka, Zsuzsánna, Zsuzsa, Zsuzsi, Zsuzsika, Zsuzsu, Zsuzska, Zsuzsú, Zsú, Zsuka, Zsazsa,
Zsanna, Zsanka, Zúza, Zuzi
Idegen nyelvi változatai: Susan (angol),
Ismertebb Zsuzsannák: Csonka Zsuzsanna – operaénekesnő, Kertész Zsuzsanna - tévés, rádiós, Cserháti Zsuzsa
énekesnő, Jakabos Zsuzsanna úszó, Tomori Zsuzsanna kézilabdázó
Időjóslás erre a napra: Elviszi a havat, megszólalnak a pacsirták. Ha nem lehetett hallani a hangjukat, akkor a
tél tovább tartott. „Befagyott a pacsirta szája”.
Február 24. – („jégtörő”) Mátyás
Jelentése: Isten ajándéka; Eredete: héber eredetű férfinév. A héber Mattatiás név latin
Matthias formájából származik
Becenevek: Matya, Mátyáska, Matyi, Matyika, Matykó, Matyó, Matyóka
Ismertebb Mátyások: Hunyadi Mátyás (Mátyás király), Szűrös Mátyás politikus,
diplomata, Usztics Mátyás színész
Időjóslás erre a napra: Ahol Zsuzsanna nem viszi el a fagyot, ott Mátyás töri meg a tél
uralmát, vagy ha nem talál, akkor csinál (fagyot).
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Velencei álarc készítése:
A magyar hagyományokban természetesen ilyen álarcokat nem használtak, de az olasz Velence városában a
középkor óta a farsangi- karneváli időszak fő kelléke. Az álarc mögé bújva nem ismerték föl az embereket,
így a báli időszakban a névtelenség mögé bújva bármit megtehettek, amit máskor nem mertek – tartották a
velenceiek. Házilag is készíthetünk álarcot otthon fellelhető kellékekből.
Gipszálarc
Több réteg alufóliát egymásra téve az arcunkra
nyomkodjuk, hogy felvegye a formáját. Ezután az
alufólia arc mélyedésébe modellgipszet öntünk. Ha
megszáradt, díszítjük.

Alufólia maszk

A forma kiöntése
Papírmasé álarc:

Használhatjuk a kiöntött gipszálarcunkat alapnak, vagy készen vásárolt műanyag formára dolgozhatunk.
Újságpapírból csíkokat tépünk. Lisztből és vízből csirizit főzünk. A ragasztás előtt beolajozzuk az
alapformát, hogy könnyebben le tudjuk venni majd róla az álarcot. A papírcsíkokat csirizzel megkenve
ecsettel felvisszük a formára több rétegben. Megszárítjuk, majd díszítjük.
1. A készen kapható forma▼

2. A papírcsíkok felragasztása▼

3. A formára felragasztott csirizes papírcsíkok▲

4. A megszáradt maszk
kiemelése a formából►
5. Száradás után körülvágjuk▲
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Velencei karnevál
A velencei karnevál világszerte ismert,
ősi hagyományokra épül, a gondolák és a
lagúnák

városában.

városközpontban,
rendezik.

A

Rend

szerint

szabad

ég

velencei

a

alatt

karnevál

hamvazószerda előtt két héttel kezdődik
és egy nappal hamvazószerda előtt ér
véget. A szórakozás minden formája
előfordul, még a tűzijátékokat is beleértve.

Farsang
Kezdete

január

6.

közelgő

tavasz

ünnepe,

gonoszűző,
álarcos,

vízkeresztkor.
és

A

számos

termékenységvarázsló

alakoskodó

szokás

fűződik

hozzá. A legismertebb közé tartozik a
busójárás és a téltemető kiszehajtás.

Farsangi versek
Jancsi bohóc:
Jöttem kívánni szép jó estét,
Hogy farsang van, ne felejtsék!
Csupa móka, kacagás,
Erről szól ez, nem vitás!
Én egy vidám bohóc vagyok,
Csak jókedvet osztogatok.
Dallamot ver kezem, lábam,
Ahogy itt a táncot járom.
Jöjjön velem, aki mer,
Biztosítva a siker.
Nem számít, hogy ifjú, agg,
Ma az egész ház mulat.
Hejehuja, vigalom,
Én tán abba sem hagyom…

Drégely László: Karnevál

Gazdag Erzsi: Itt a farsang

Pörög a sok táncospár

Itt a farsang, áll a bál,

Trilla-lalla, haj,

keringőzik a kanál,

Három napja áll a bál

Csárdást jár a habverő,

Trilla-lalla, haj!

bokázik a máktörő.

Ferkó fején korona,

Dirreg, durrog a mozsár,

Paprika az orra,

táncosra vár a kosár,

Karnevál-hercegnek

A kávészem int neki,

Udvari bohóca.

míg az őrlő pergeti.

Mögötte Sárika

Heje-huja vigalom!

Tipeg, mint egy dáma,

habos fánk a jutalom.

Hátán színes legyező:

Mákos patkó, babkávé,

Ő egy kényes páva.

értük van a parádé.
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ENGLISH CORNER
FEBRUARY FESTIVALS AND CARNIVALS IN THE WORLD
February is a time for carnivals and famous events in the world. Now you can read about the most well-known festivals
and celebrations.
Chinese New Year (China)
This is China’s biggest holiday. It is celebrated
between 19 January and 20 February. There is
always a big party, colourful decorations and
fireworks. According to Chinese astrology, 2014 is
the year of the Horse.
Carnaval de Québec - Winter Carnival (Canada)
This carneval is held in Canada from late January to mid-February. It is the world’s biggest winter carneval to beat the
winter chills. There are snow and ice sculptures along the street. People of Quebec enjoy the carnival very vividly in
this icy world. The snow queen is selected and she parade on the illuminated float. There are competition of ice fishing
at a frozen lake and a canoe race was held on the ice river where the temperature is -50C. Town people also enjoy
volley balls on the snow ground wearing in swimsuits.

Venice Carnival (Italy)
This carnival is in Venice, Italy. St. Mark Square is the focus of the festival. It begins two Fridays before Ash
Wednesday and finishes on Fat (Shrove) Tuesday. It is the world’s best-known baroque fancy-dress party. You can see
hundreds of beautiful masks and costumes.

St Valentine's Day
It is celebrated in several countries in the world on 14th February. St. Valentine's
Day began as a liturgical celebration of one or more early Christian saints named
Valentinus. A popular hagiographical account of Saint Valentine of Rome states
that he was imprisoned for performing weddings for soldiers who were
forbidden to marry and for ministering to Christians, who were persecuted under
the Roman Empire. According to legend, during his imprisonment, he healed the
daughter of his jailer, Asterius. An embellishment to this story states that before
his execution he wrote her a letter signed "Your Valentine" as a farewell.
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Mardi Gras (New Orleans, The USA)
"Mardi Gras", "Mardi Gras season", "'Fat Tuesday'" and "Carnival season" in English, refer to events of the Carnival
celebrations, beginning on or after the Epiphany or Kings day and culminating on the day before Ash Wednesday. It is
celebrated the day before Ash Wednesday, 47 days before Easter. Popular practices include wearing masks and
costumes, overturning social conventions, dancing, sports competitions and parades.

Rio de Janeiro Carnival (Brazil)
The Carnaval in Rio de Janeiro is a world famous festival held before Lent every year and considered the biggest
carnival in the world with two million people per day on the streets. The typical Rio carnival parade is filled with
revelers, floats and adornments from numerous samba schools which are located in Rio.

Farsang (Hungary)
In Hungary, Carnival is known as Farsang. In Hungary the carnival season (Farsang) that precedes Lent, starts on
Epiphany (January 6th) and it ends on Ash Wednesday (which is March 5th in 2014). Farsang is marked by many fun
festivities, masquerades, balls and noisy parades that aim to scare off winter and welcome spring. Hungarians
celebrate this pre-Lenten festival with food, like pork, sauerkraut, and doughnuts, as well as with parties and
costumes.
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ENGLISH CORNER - CROOSWORD
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Jégvarázs- Frozen
Színes, amerikai animációs film, 2013
Amikor egy gonosz varázslatnak köszönhetően a királyság az örök tél fogságába esik,
Anna, a félelmet nem ismerő optimista összeáll az extrém hegyi emberrel, Kristoffal és
az ő hűséges rénszarvasával, Sven-nel, hogy közösen megtalálják Anna testvérét,
Elsát, a Hókirálynőt és véget vessenek fagyos varázslatának. Az Everesthez
hasonlítható körülmények közt, titokzatos trollokkal és a lenyűgöző és igazán vicces
Olaf nevű hóemberrel is találkoznak. Annának és Kristoffnak mágikus kalandokkal
kísért útjukon a természet erőivel kell dacolniuk, hogy megmentsék a királyságot a
teljes pusztulástól.

Repcsik
Színes, amerikai animációs film, 2013
Rozsdás, a nagy szívvel rendelkező ám egyszerű kisvárosi permetezőgép arról
álmodozik, hogy egyszer majd részt vehet egy magasan szálló és féktelen légi
versenyen. Az sem igazán tartja vissza, hogy nem éppen efféle őrült hajszákra
tervezték, ráadásul repülő létére tériszonya is nehezíti életét. Ezért egy visszavonult
haditengerészeti veterán géphez, Kapitány Riley-hoz fordul, aki segít hősünknek
abban, hogy részt vehessen a híres versenyben, és bizonyíthasson a nem éppen
tisztességes eszközeiről ismert címvédő bajnok, Ripslinger ellen. Rozsdás bátorsága
nagy próbatétel előtt áll, hiszen életében először olyan légi magaslatokat járhat
meg, amelyekről korábban álmodni sem mert, esélytelenként induló szárnyalása
pedig felemelő inspirációval szolgál majd a kis repcsinek szurkoló világ számára.

Nyárutó
Feliratos, amerikai filmdráma, 2013
A Nyárutó főhőse a 13 éves Henry Wheeler, aki azon igyekszik, hogy a ház ura
legyen, és gondját viselje zárkózott anyjának, Adele-nek, miközben a kamaszkor
kínjaival küszködik. Egy alkalommal, amikor az iskolából hazafelé bevásárolni
mennek, Henry és az anyja találkoznak Frank Chambersszel, aki ugyan félelmet
keltő alak, ugyanakkor nyilvánvalóan segítségre van szüksége. Frank meggyőzi
őket, hogy vigyék magukkal az otthonukba, ám később kiderül róla, hogy szökött
fegyenc. Ami ezen a hosszú nyárvégi hétvégén történik, mindhárom embert egy
életre átformálja.

Februári slágerlista
1. Martin Garrix – Animals
2. Lorde- Royals
3. Avicii – Hey brother
4. DVBBS & Borgeous – tsunami
5. HIEN - The Way I Do
6. Calvin Harris & Alesso - Under Control
ft. Hurts
7. Pitbull - Timber ft. Ke$ha
8. Jason Derulo - "Talk Dirty" feat. 2
Chainz
9. Bricklake & Sean Darin , Herr Spiegel Don't you mind

10. David Guetta - Play Hard
11. Icona Pop - All Night
12. Kreayshawn - Gucci Gucci
13. OneRepublic - If I Lose Myself
14. Eminem - The Monster
15. Lorde – Team
16. U2 - Ordinary Love
17. Rebecca Ferguson - I Hope
18. Mika – Stardust
19. Emeli Sandé - My Kind of Love
20. London Grammar - Strong

11

1815. február 3. - Elkezdte működését a
világ első sajtgyára Svájcban.►
◄1985. Február 7. - Megszületett Kiss
Ádám humorista.

1863. február 10. - Szabadalmaztatták a tűzoltó
készüléket.►
◄1894. február 13. - Auguste és Louis Lumiére
szabadalmaztata a kinematográfot (mozgókép).

◄1600. február 16. Haladó nézetei miatt Rómában, máglyán elégették a
korszak legnagyobb filozófusát Giordano Brunot.

▲1974. február 19. - Először tartották meg az American Music Award
díjkiosztót.
1988. február 20. - Megszületett Rihanna barbadosi énekesnő, színésznő.▲
◄1443. február 23. - Kolozsváron megszületett Mátyás
magyar király (1458-1490).
1585. február 24. – Bevezették a szökőnapot 4 évente.
Minden olyan év, amelynek utolsó két számjegye néggyel
osztható, szökőév.►

◄1836. február 25. - Samuel Colt szabadalmaztatta a róla elnevezett Colt 45 nevű
pisztolyt.

1930. február 26. - Üzembe helyezték az első piros-zöld
közlekedési lámpát Manhattanben.►

12

Minden, ami sport
Érdekes sportok
Sakkboksz
Története
A sakkboksz a legextrémebb sportok egyike. Megalakulásának története a 2003 –as évhez kötődik. Egy holland
úriember hozta létre egy francia képregény alapján, amelyben először szerepel ez a sakk és a boksz ötvözéséből
létrehozott hibrid sport. Az első mérkőzés 2003 novemberében volt Amszterdamban. Azóta a spotágnak
nemzetközi szövetsége is van.
2005 –ben már sakkboksz európai – bajnokságot rendeztek. A mostanra a sakkboksznak egyre több hódolója van
világszerte.
Versenyszabályok
A sakkboksz mérkőzés 11 menetből áll. Hat menetben sakkoznak, ötben
pedig bokszolnak. Egy meccs először mindig sakkal kezdődik. Egy
sakkmenet négy percig tart, amit aztán egy perc szünet után háromperces
ökölvívás követ. Ezután újra sakkoznak az ellenfelek. Győzni kiütéssel
lehet, illetve mattot adva, valamint akkor, ha az ellenfél föladja a
küzdelmet, vagy pedig lejár a gondolkodási idő, ami versenyzőnként 12
perc. A bokszrészben a bíró a találkozónak technikai KO –val is véget
vethet. Ha így sem sikerül eredményre jutni, akkor marad, mint az
ökölvívásban, a pontozásos győzelem, ha pedig minden döntetlen, akkor a
sötéttel játszó versenyzőé a győzelem.
Amíg a versenyzők sakkoznak, a fülükre fülhallgatót tesznek és (állítólag) kemény metál zenét hallgattatnak velük,
hogy a közönség ne tudja őket befolyásolni a döntésben.

Most bemutatott sportolónk:
Balázs Máté 5.b osztály – sakk (Pákozdi Ferenc SSE Hódmezővásárhely)
-

Miért a sakkot választottad?
Nagyon szeretem a stratégiai játékokat - a sakk is ilyen - azért választottam.
Mikor kezdted ezt a sportot?
4 – 5 éve sakkozom.
Mennyit foglalkozol a sakkal hetente?
Hetente 7 óra körül foglalkozom a sakk tanulásával.
Szoktál –e versenyezni és milyen eredményeid vannak?
Általában minden második héten van versenyem és szerencsére mindig
dobogós helyen végzek.
Mit tudnál mondani azoknak, akik érdeklődnek a sakk iránt?
A sakk tanulása sok kitartást és szorgalmat igényel. Sakk tanár segítségével, rengeteg szakkönyv
olvasásával és még több gyakorlással lehet sikereket elérni ebben a sportban.
Van –e példaképed, ha igen, akkor kicsoda?
A példaképem Lékó Péter nemzetközi sakkmester, aki 14 évesen minden idők legfiatalabbjaként szerezte
ezt a címet.
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1. A Pápa az egyik nap eldönti, hogy elküldi a zsidókat a városból, mert
úgysem ugyanazt a vallást vallják, mint a keresztények. A zsidók ezen
felháborodnak és követelik, hogy álljon ki egy zsidó ellen a Pápa. A Pápa
beleegyezik. A zsidók kiválasztották a legbölcsebb zsidót és azt küldték el. 3
napra rá az egyik templom mellett volt a találkozó. Leülnek egymással szembe,
de megbeszélik, hogy nem beszélhetnek.
Először a Pápa mutat 3-mat. Erre a zsidó mutat egyet. A Pápa körözni kezd az
ujjával. A zsidó erre mutat egyet a földre. A Pápa elővesz egy ostyát és egy kis
bort. A zsidó erre elővesz egy almát.
-Jó vanl! Te nyertél, itt maradhattok!
Mind a ketten hazamennek. A Pápa meséli a keresztényeknek: -Képzeljétek,
vesztettem. Keresztények: -Hogy történt?
-Úgy, hogy én mutattam 3-mat, hogy
a Szent háromságra utaljak. Erre ő mutatott egyet, hogy egy isten
van. Én erre köröztem az ujjammal, hogy isten itt van mindenbe. Ő
mutatott egyet a földre, hogy isten most is itt van. Én elővettem egy
ostyát és egy kulacs bort. A zsidó elővett egy almát és én feladtam.
A zsidó is elmeséli társainak a történteket.
-Nos, az egész ott kezdődött, hogy mutatott 3-mat, hogy 3 napunk
van elmenni innen. Én mutattam egyet, hogy egy zsidó sem fog
elmenni innen. Ő erre körözött egyet az ujjával, hogy akár merre
mehetünk. Én erre a földre mutattam, hogy már pedig itt maradunk.
A Pápa elővette az ebédjét és én is.
2. Hogy kapta Benedek Elek a nevét?

4. Zsákos Bilbó és Frodó beszélgetnek:

Anyukája reggel beszólt a kisfiának:

- Mostanában nagyon unatkozom - mondja

- Benn vagy még az ágyban?

unottan Frodó.

- Benne, de kelek.

- Talán keresned kéne egy hobbit...

3. Hogy hívják a borász pszichológust?
- Dr. Csermust.

Játékos anyanyelvünk
Rengeteg olyan kifejezés van a magyarban, ami valamilyen módon az ételekkel kapcsolatos.
 Például amikor perecelsz egyet.
 Vagy elmész csak úgy céltalanul kolbászolni a városba.
 Ilyenkor nem kell sokat tökölni, ha egyszer már lekenyerezted. Veled ne kukoricázzon.
 Nem ér a nevem, káposzta a fejem. És ha erre nem tudsz mit mondani, akkor mákom van. . .

Kérdés-felelet 
 Miért rossz a tetűnek? Mert hajszálon múlik az élete.
 Mit mond az orosz a halálos ágyán? Szentpétervár.
 Hogy hívják a zöldruhás papot? Környezetbarát.
 Mi lesz, ha elütnek egy matematikust? Már nem számít.
 Melyik a legnépszerűbb télen űzött sportág? A hosszútávfűtés.
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Gyufás rejtvények
A gyufás rejtvények megoldásait külön papíron névvel és időponttal együtt, adjátok le
Zsolti bácsinak. Az ELSŐ 3 LEGGYORSABB HELYES megfejtő NYEREMÉNYBEN
részesül! Leadási határidő: március 5.!
Három feladat, mindegyiknél egy gyufát kell áthelyezni úgy, hogy igaz legyen az egyenlőség.

Helyezz át két szál gyufát úgy, hogy a kutya az
ellenkező irányba nézzen!

Skandináv rejtvény:
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Suliszkóp – február
Mozgalmasra sikerült január hava, ám ez nem
jelentheti azt, hogy kiengedheted a kezedből az
irányítás gyeplőjét! Tény, hogy lazíthatsz kicsit,
mert a következő hetek nem lesznek túlságosan
leterhelőek, de azért a gondolataidat továbbra is működtesd,
találj ki új dolgokat, mutasd meg, hogy vannak rejtett
tartalékaid. Az elmúlt időszakban összegyűlt feszültség lassan, de
biztosan oldódik benned, egyre jobb lesz a kedved, szívesen
ismerkedsz, és észreveszed, hogy nyitottabbá válsz új dolgok
iránt. Fontos viszont, hogy ne rohanj sehová, válassz kényelmes
tempót
a
célok
eléréséhez.
Vagány programtipp: Irány egy jó kis farsangi rendezvény
Egy olyan időszak veszi kezdetét február havával,
mely
bővelkedik
izgalmakban
és
változatosságban.
Egyre
többször
fogod
észrevenni, hogy te magad kezdeményezel.
Ismerkedsz, felfedezel, kipróbálsz olyasmit, amit
eddig elutasítottál. Nagyszerű időszak ez szellemi fejlődésedre,
tanulásra, önmegvalósításra. A lényeg, hogy tégy valami fontosat
saját magadért. Olvass sokat, informálódj, ne utasíts el semmit
csak azért, mert nem hiszel benne, vagy olyasvalaki mondja, aki
elsőre nem szimpatikus. A dolgok változnak, a te véleményed is
formálódik, ha nem leszel csőlátó! Szerelmi téren Vénusz
mindenképp
arra
sarkall,
hogy
légy
befogadóbb!
Vagány programtipp: Vegyél 2 jegyet egy bálba, s öltözzetek be
farsangi maskarába!
Nem lesz könnyű ez a hónap, a tél végére
alaposan elfáradsz, és egyre nehezebben viseled
a hideget. Mivel a hangulatod gyakran lesz
ingadozó, így az utadba kerülő akadályokat is
nagyobbnak fogod vélni a valóságosnál. Vitákba is könnyebben
belegabalyodsz, viszont jó hír, hogy a legnagyobb részét ezeknek
könnyen tudod majd kezelni. Minden nehézségből vond le a
tanulságot! Ne hadakozz a változások ellen, mert azok akkor is
megtörténnek, ha nem akarod. Ha viszont kicsit alkalmazkodóbb
leszel, a saját mindennapjaidat könnyíted majd meg. Figyelj
anyagi javaidra, vagyonodra, a közlekedésben is legyél
körültekintőbb
a
hónap
középső
szakaszában.
Vagány programtipp: Ne feledkezz meg a Valentin napról. Ha
nincs kedvesed, akkor keress egy pártalálós bulit, hogy legyen!
Érzelmi életed biztos, hogy felpezsdül, nagyszerű élményekben
lesz részed, új emberekkel ismerkedhetsz meg, s
akad köztük olyan, aki kiváló barát, vagy
nagyszerű
üzleti
partner
lehet.
Megnyílhatsz ismeretlen dolgok irányába, ezáltal
pedig úgy fogsz tudni döntéseket hozni, ahogy eddig talán még
soha: gyorsan, mégis megfontoltan és eredményesen!
Nagyszerű energiákat kapsz ahhoz, hogy a régóta halogatott
ügyeidre hathatós megoldásokat találj. Anyagi téren
mindenképp mutatkozik javulás, de ez semmiképpen sem
jelentheti
azt,
hogy
megpihenhetsz!
Vagány programtipp: Egy igazi, hagyományos disznótor igazán
jó móka lesz egy februári hétvégén.

Az elmúlt hetekben messze nem sikerült annyi
feladatot elvégezned, mint az tőled megszokott.
Voltak pillanatok, amikor egy helyben toporogtál,
de február havának energiái ezt nem fogják
támogatni, úgyhogy vértezd fel magad, mert akad tennivalód
bőven. Szakmai, tanulmányi és otthoni téren is vannak
félbehagyott
ügyeid,
amiket
ideje
rendezni.
Jelentős fordulatot hoz ez a hónap, különösen azért, mert egy
régebben félbehagyott téma, vagy sutba dobott ötlet ismét
terítékre kerül, s most többféleképpen hozhat hasznot neked.
Fontos iránymutatás, hogy megfelelően oszd meg idődet az
otthonod
és
egyéb
helyek
közt!
Vagány programtipp: Még nem késő a síeléshez, és jó ha nem
felejted el, hazánkban is lelhetsz remek síterepet.
Örülnél, ha továbbra sem kellene túlzottan
megerőltetned magad? Januárban lazíthattál kicsit,
de ez most egyenesen tilos! Kapd össze magad,
komoly kihívások várnak, és több élettéren neked
kell kezdeményezned a változásokat. Figyeld meg,
milyen sokan hallgatnak majd rád, csatlakoznak ötleteid
megvalósításához, a közös munka pedig többszörös sikerrel
kecsegtet. Ha változtatnál életmódodon, költöznél, vagy most
tervezed a munkahelyváltást, tudd, hogy február hava kiváló
lehetőségeket kínál ehhez. Hajlamos lehetsz többet költeni a
szokásosnál, ami később komoly hátrányt jelenthet.
Vagány programtipp: Keress egy klassz fesztivált, és vesd bele
magad a forgatagba!
Több dolog felett is szemet hunytál mostanság, azt
gondolván, így akkor nem kell foglalkozni azokkal.
Ám ennek a hónapnak az energiái nem hagyják,
hogy halogasd a dolgaidat, sőt, kifejezetten
kényszerhelyzetekbe fogsz kerülni, ahol nem lesz
más választásod, mint rendezni a függő ügyeket. Békülj ki
ellenlábasaiddal, tedd le a vizsgáidat, keress új állást, költözz el, bármi a téma, most vagy soha! Kezdj valami új dologba, mert
aminek most képes vagy az alapjait letenni, az óriási hasznot fog
hozni később neked! Tanulásra, továbbképzésre, új ötletek
megvalósítására is minden körülmény adott, hát cselekedj
mihamarabb!
Vagány programtipp: Egy komolyzenei koncert jót tehet lelked
megnyugtatásáért!
A 2014-es esztendő második havában előtérbe kell
helyezned a béke, a tolerancia és a türelem szavak
valódi jelentését. A körülötted lévő energiák
sokszor nyugtalanítanak, alkalmanként rettentő
feszült leszel, ugyanakkor nem mindig fogod
megtalálni ez utóbbinak a valódi okát. Épp ezért jóval több
megértést kell tanúsítanod közvetlen környezeteddel szemben,
ami természetesen rád is komoly hatással lesz. Családi, baráti és
párkapcsolati téren is elkerülhetetlen, hogy átformálj bizonyos
dolgokat. Anyagi téren elkövethetsz a hónap közepe tájékán egy
baklövést.
Vagány programtipp: Ha elveszted a fonalat, és kellene egy
„béke sziget", akkor térj be egy múzeumba, ahol újra magadra
találhatsz.
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Nem lesz érthető számodra, hogy februárban
miért keresztezik az utadat kisebb, nagyobb
akadályok, hisz számodra úgy tűnhet, egyenes
úton jársz, és nem adtál erre okot a sorsnak.
Fordítsd meg a dolgokat! Most ne az okot keresd, hanem a
megoldást. Mars és Szaturnusz alaposan megnehezítik a
dolgodat, így a gondok mindenképpen megérkeznek. Az a
feladatod, hogy leküzdd azokat! Ne futamodj meg, állj szembe
velük, és győzd le őket! Ne restellj segítséget kérni, ha elakadsz
egy problémamegoldás során! Ötvözd tüzes énedet,
bátorságodat, adj hozzá csipetnyi kreativitást, és minden menni
fog,
mint
a
karikacsapás.
Vagány programtipp: Egy hétvége a hegyekben kiváló program
lehet, főleg, ha barátokkal közösen kirándulsz.

Február elején minden a Te malmodra hajtja a
vizet, a jegyedben járó Nap jótékony hatásai
mellett mindenképpen használd ki Merkúr
segítségét is, mert eredményesen intézheted
karrierrel és tanulmányaiddal összefüggő ügyeidet. Jelentős
előrelépési lehetőség adódik számodra februárban, sőt, ez akár
együtt járhat költözéssel, külföldi kapcsolatépítéssel is. Új üzleti
kapcsolatokra van kilátás, melyekből biztosan fogsz tudni
hasznot realizálni. Ha még nem vagy elkötelezve, ismerkedj,
mert megnyílik előtted a szerelem kapuja, viszont ennek
küszöbét nem tudja senki más átlépni helyetted.
Vagány programtipp: Építsd baráti kapcsolataidat. Bérelj egy
vadászházat, és hívd meg azt a pár embert, akik nagyon fontosak
számodra!

Február második hetéig nem kell jelentős
változásokra felkészülnöd, bár tény, hogy bőven
lesz dolgod, a lazsálás semmiképpen sem
megengedett. Aztán jön egy pillanat, amikor
hirtelen sokkal többet kezdesz mosolyogni, élvezed az életet,
örülsz az apróságoknak, és ha hibát vétesz, képes leszel abból
okulni. Bármibe kezdj is ebben a hónapban, az meghozza
számodra a sikert. Minél nagyobb fába vágod a fejszéd, annál
nagyobb lesz a learatható babér. Lényeges tényező, hogy
gyökeresen kell néhány dolgot megváltoztatnod önmagadban és
magad körül ahhoz, hogy a siker valóban értékes és tartós
legyen.
Vagány programtipp: Egy városnéző túranaphoz mit szólnál?
Fedezd fel úgy szülővárosodat, mintha sose láttad volna. Friss
szemmel és szívvel.

Február során sok új lehetőség adódik, talán több
is annál, mint amennyire vágysz. Ne ijedj meg a
kihívásoktól, hanem állj elébük, ugyanis
márciusban már sokkal kevesebb lesz belőlük! Legfőképpen
anyagiak terén nyílhatnak előtted új lehetőségek, nagyszerű
változásokat hozhat ez a hónap, viszont tudd, hogy leginkább
csak magadra számíthatsz. Neked kell döntened abban, hogy
mikor és merre lépsz tovább. Ne hagyj ki semmit, olyan ajánlatot
kaphatsz, melyre hónapokig nem lesz újabb példa. Nem csak
előmenetelednek tesz jót, ha bátor leszel, hanem anyagi
hátteredet is megerősítheted, ezáltal pedig nagyobb lesz a
biztonságérzeted.
Vagány programtipp: Ha nincs kedved korizni, szánkózni, kint
lenni a hidegben, akkor ülj be néhány színházi előadásra.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Felelős szerkesztő:
Török Zsolt

Szerkesztők:
László-Molnár Angelika
Csikós Erzsébet
Gazdag Panna 6.a
Lázár Szabina 6.a
Farkas Izabell 6.a
Ménesi Flóra 6.a
Szentmártoni Tünde 7.b
Bánfi Nikolett 7.b
Janicsek Gabriella 7.b

Az újság kiadását támogatja a DÖK.

