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Kis- és Nagy Platán matematika verseny: Április 14-én került sor iskolánk 

szervezésében a Hódmezővásárhelyi Tankerület városi Kis Platán alsós matematika 

versenyére. A versenyen mintegy 60 tanuló indult, közülük iskolánk két tanulója is 

remek eredményt ét el. A 2. évfolyamból Deák Norbert (2.a) megosztott I. 

helyezett lett. Felkészítő tanára: Gémes Dóra. A 3. évfolyamból Kindlik Dániel (3.a) 

III. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Márton Albertné. Mindkét tanuló bejutott a 

májusi megyei fordulóba.   

Április 29-én tartották iskolánkban a Nagy Platán felsős területi 

matematika verseny. A megmérettetésen a város iskoláiból összesen 80 

tanuló vett részt. A tanulók 4 nem mindennapi, nem szokványos feladatot 

oldottak meg, részletes indoklással együtt. 

Az első 6 helyezett jutalomban részesült. 

Iskolánk tanulóinak eredményei: Molnár 

Csaba (6.a) III. hely, felkészítő tanár: 

Garai-Szabóné Póth Edit. Ménesi Ferenc (7.a) VI. hely, felkészítő 

tanár: Dr. Hajdú Imre. Molnár Sándor (8.b) III. hely,felkészítő tanár: 

Balázsné Mónus Anikó.   

Helyesírási verseny: 2014. április 26-án 18. alkalommal került sor Mórahalmon az alsó tagozatosok megyei 

helyesírási versenyére. A területi fordulók legjobbjai mérték össze tudásukat. A versenyzőknek 

tollbamondás, másolás és feladatlap kitöltése volt a feladatuk. A 2. osztályosok mezőnyében Nagy-Szabó 

Ádám (2.a) 15. helyezett lett, felkészítő tanára: Katonáné Hajnal Anita. A 3. osztályosok között Kindlik 

Dániel (3.a) 7. helyezést ért el, felkészítő tanára: Czeróczki Claudia. 

Angol fordító verseny: A Németh László Gimnázium és Általános Iskolában rendezték 

áprilisban a városi angol fordító versenyt, melyen tanulóink kiváló eredményeket értek 

el. A 6. osztályos kategóriában Molnár Csaba (6.a) II. helyezést ért el. Felkészítő 

tanár: Csikós Erzsébet. A 7. osztályosoknál Török Milán (7.b) III. helyezett lett. 

Felkészítő tanár: Molnárné Megyeri Anikó.  

Olvass és alkoss: Iskolánkból 67 diák (2-6. évfolyam) 

rendelt könyvet ősszel a Főnix Könyvműhelytől. Egy 

hosszú listából kiválaszthatták, hogy melyik könyvet szeretnék elolvasni és 

azt is eldönthették, hogy milyen feladatot szeretnének hozzá készíteni, 

irodalmit vagy képzőművészetit. Rengeteg tudtunk elküldeni a márciusi 

beadási határidő alkalmával, de voltak olyan alkotások is, amelyeket „csak” 

fényképen továbbítottunk. Ezek közül több mű ma is iskolánkat díszíti.  

Az alkotásokat egy szakmai zsűri is értékelte, akik iskolánk 67 tanulója közül hatot 

tartottak kiemelkedőnek, őket oklevéllel vagy könyvvel jutalmazta. Díjazottak: 

Mészáros Laura 2.b, Garai Dominika és Miklós Imola 3.a, Budincsevich Eszter és 

Lengyel Levente 4.a, Ménesi Flóra 6.a. 

A XI. Janikovszky Éva országos meseíró pályázaton Szarka Gerda 3.a osztályos 

tanulónk meséjét - melynek címe Vendég a tyúkólban – a 950 beérkezett pályamű 

közül a zsűri a legjobb alkotások közé válogatta be.  

Újabb kiváló sakkeredmény: Márkus Molli 1.a osztályos tanulónk ismét kitett magáért, hiszen a május 17-én 

rendezett II. Szőnyi Kupa ifjúsági és Amatőr Sakkversenyen korcsoportjában I. helyezést ért el. 
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Április 24-én a Pósa Lajos 

Gyermekkönyvtárban járt a 3.a 

osztály, ahol Mátyás királyról 

tartottak az osztálynak 

foglalkozást. A gyerekek sok új 

dolgot tudtak meg Mátyásról a 

vidám hangulatú délelőttön. 

 

 

Április 25-én került megrendezésre az egészség- és ÖKOnap. Ennek keretében ÖKOjátszóházban ovisok és 

elsősök Fodor Adél tanárnő segítségével újrahasznosított dolgok, termékek felhasználásával készítettek 

óriási társasjátékot. Ezen kívül volt diógurító verseny, célbadobás, horgászat, védőnők tartottak 

lúdtalptornát, szűrővizsgálatot, filmvetítést és volt ételkóstoló. Szervezők: Fodor Adél és Bárány Marianne. 

 

Sárkányok repkedtek május 10-én, a Sárkánynapon a diákokkal, 

tanárokkal és szülőkkel megtelt Szél utcai játszótéren. A délelőtt 

rókavadászattal indult, majd az alsósok és a felsősök osztályonként 

ügyességi versenyen mérték össze tudásukat. Az állomásokon sportos és 

logikai feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek, majd körbenézték 

a rendőrség és a tűzoltóság 

járműveit.  Az ügyességi feladatokat 

követte az eredményhirdetés, ezután következett a várva várt 

sárkányeregetés. A sárkányröptetés után szemetet is szedtek a tanulók, 

a szülők és a pedagógusok, hiszen az intézmény is csatlakozott a Te 

Szedd! akcióhoz. A játszóteret, valamint a környékbeli utcákat járták 

végig és szedték össze az oda nem illő dolgokat. A megtelt zsákokat a 

helyszínen hagyták, amit majd a szervezők gyűjtöttek be.   

 
Április utolsó napján délután volt az iskolai papírgyűjtés. A tanulók és szülők szép számmal hozták az újságot, 

papírdobozt, és minden mást, ami papírból készült. 

A tavaszi papírgyűjtés eredménye: 
Alsó tagozat:                        Felső tagozat: 
1. 2.a – 1791 kg           1. 5.a – 872,5 kg 
2. 3.a – 1592 kg           2. 6.a – 848,5 kg 
3. 2.b – 1257 kg           3. 7.a – 524 kg 
4. 3.b – 487,5 kg                  4. 5.b – 286,5 kg 
5. 1.b – 484 kg                     5. 8.a - 8.b 112 kg 
6. 1.a – 465 kg                     7. 7.b - 76,5 kg 
7. 2.c – 298 kg                    8. 6.b – 63,5 kg 
8. 4.b – 290,5 kg  

A 2013-14-es tanév összesített eredménye: 
Alsó tagozat:                         Felső tagozat: 
I. 2.a - 4205 kg            I. 5.a - 1434,5 kg 
II. 3.a - 3196 kg          II. 7.b - 1418,5 kg 
III. 2.b - 1336,5 kg      III. 6.a - 1037 kg 

 
 

 

 

9. 4.a – 47,5 kg 
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A 3. osztályosok írásai 

Bálint Henriett, 3.b: A tavasz 

A hosszú tél után végre beköszöntött a tavasz. Kimentem a töltésre, és figyeltem a csiripelő 

fecskéket. Füleltem, honnan jön a hang. Egyszer csak megláttam egy mókust a fán. 

Elhatároztam, hogy hazamegyek és lerajzolom. Mondtam anyának, hogy ne menjünk moziba, 

hanem inkább az erdőbe. Úgy is lett. Aztán az este az állatokról álmodtam.  

Németh Lili, 3.b: A tavasz 

A hosszú tél után végre beköszöntött a tavasz. Kimentem a töltésre, és figyeltem a repülő 

fecskéket. Az egyik fecske leesett. Odamentem és felvettem, utána hazavittem, ápoltam. Egy 

hétig nálam volt. Kiengedtem az ablakon. Láttam, hogy milyen szépen repül. A fecske 

nagyon örült, hogy újra láthatja a barátait. A végén pedig odajött hozzám, láttam rajta, hogy 

meg se látszódik az ütődés.       

Ombodi Fanni, 3.b: Anyák napja 

Minden év május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyánkat. Ilyenkor mindig megkérem 

apát, hogy vigyen el a virágüzletbe. Kiválasztom anyukám legszebb, kedvenc virágát és a saját 

pénzemből veszem meg neki. Nagyon vártam már az iskolai ünnepséget is. Sokat készültünk 

rá. A tanárnénik verseket, éneket tanítottak és segítettek ajándékokat készíteni. Rengeteg 

dolgunk volt a készülődéssel. Mindenki izgult, mikor megérkezett az anyukája, de végre 

előadhattuk a műsorunkat. A műsor végén minden anyukának könnyes volt a szeme. 

Nagyon szeretem az anyukámat, ezért ilyenkor megpróbálok nagyon jól viselkedni és mindig 

a kedvében járni.           

Rideg Liliána, 3.b: Anyák napja 

Az anyák napi műsort május 9-én tartottuk. Én már nagyon vártam az előadást. Mi már nagyon 

izgultunk. Bementek a szülők az osztályba, és elkezdtük a műsort. Először énekeltünk, azután 

elmondtuk a szövegünket. Az anyukák meghatódtak, és elkezdtek sírni. Anya csak engem 

nézett. Végül megint daloltunk. Én már nagyon vártam, hogy odaadjuk a meglepetést. Mikor 

vége lett, az anyukák és a mamák megkapták az ajándékukat. Anya nagyon megdicsért és azt 

mondta, hogy nekem volt a legjobb szövegem. Nekem ez volt a legszebb anyák napja. 

                    

Bernáth Henriett, 3.b: Anyák napja 

Május 9-én 3 órakor volt az anyák napi műsor. Lassan megérkeztek az anyukák meg a 

mamák. Elkezdtük az anyák napi műsort. Először egy dalt elénekeltünk, aztán mindenki 

elmondta a szövegét és elénekeltünk még egy dalt. Anyukám meghatódott, Ani mama is sírt, 

Dédi mama elérzékenyült. Megint elindult a dal, de most adtuk oda az ajándékokat és 

nagyon tetszett a mamáknak és az anyukáknak az ajándék. 

Nagyon szép volt az anyák napi műsor, anyukám nagyon büszke volt rám. 

 

Horváth Dóra Fanni, 3.a: Láthatatlanná váltam egy napra 

Reggel, mikor felébredtem, anya bejött a szobámba és nem látott engem.  

Észrevette, hogy a ruhák elindulnak az ágyhoz. A fürdőszobában mozgásba lendült a fogkefe és a 

fogkrém, a szappan habzott és a fésű táncolt a tükör előtt. A konyhából eltűnt az uzsonna. 

Iskolába menet találkoztam egy osztálytársammal, aki nem vett észre. Az első óránk magyar volt, 

és szerettem volna felelni, de Claudia néni nem látott. Bezzeg Feri bácsi már látta, hogy lazsálok a 

padgyakorlatnál! Így ért véget a láthatatlanságom. 
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Dávidházi Dóra, 3.a: Ha láthatatlan lehetnék 

 

Eljátszottam a gondolattal, hogy mit is szeretnék, ha láthatatlan lehetnék.  

Sok minden eszembe jutott, de egy ötlet tetszett a legjobban. Milyen jó lenne, ha közelről 

megnézhetnék egy madárfészket, s láthatnám, hogyan is élik mindennapjaikat a lakói! 

Figyelhetném a fiókák etetését, különleges szokásaikat, és gyönyörködhetnék a színpompás 

tollazatukban. 

Ha ez megvalósulhatna, lefényképezném őket, és soha nem felejteném el ezt az élményt. 

Koszta Zsóka, 3.a: A láthatatlanság 

 

Ha egy nap láthatatlan lennék, vicces dolgokat csinálnék. 

Például elcsenném apa csavarhúzóját, és amikor visszajön, újra a helyén találná a szerszámát. 

Vagy vennék fel egy ruhát és odamennék anyához. Biztos meglepődne, ám a végén jót 

kuncogna. De ennek van rossz oldala is, mert ha találkoznék a barátaimmal, nem tudnának 

örülni nekem, és én sem nekik, mert nem látnának. Ezen kívül nem tudnának rám vigyázni a 

felnőttek, mert ha leesnék a mászókáról, vagy a fáról, nem lennének ott, hogy elkapjanak és 

súlyosan meg is sérülhetnék.  

Talán mégis jobb így, hogy láthatóak vagyunk! 

 

Bereczki Milán, 3.a: 30 év múlva a világ 

Szerintem 30 év múlva a világ teljesen más lesz.  

Úgy gondolom, hogy lesz dimenzió-kapu. Ezen fogunk majd közlekedni a dimenziók és az 

idők között. A legfejlettebb technológiából át tudunk lépni a dínók korába. A szemünkbe 

épített chipeket a gondolatainkkal fogjuk irányítani. Az orvostudomány sokat fog fejlődni és 

nem lesznek gyógyíthatatlan betegségek.  

Én ilyennek képzelem el a jövőt. 

Szél Jázmin Erika, 3.a: Ha harminc leszek 

 

Harminc évesen orvos leszek. 

Azt tervezem, hogy gyermekorvosként fogok dolgozni. Lesz egy szép rendelőm, ahol fogadni 

tudom majd a kis betegeimet. Lesz benne játszósarok, hogy a gyerekek ne unatkozzanak, amíg 

rám várakoznak. Igyekszem majd minden kisgyermeken segíteni. Ha ők is ügyesek lesznek, 

kapnak tőlem cukorkát.  

Én így gondolom a jövőmet. 

Garai Dominika, 3.a: Amikor már műfogsorom lesz 

 

Amikor már műfogsorom lesz, remélem, már nagyon öreg leszek. Addig még sok minden fog 

velem történni, és a világ is rengeteget fog változni. Mi lesz más? Azt fogom elmesélni. 

Felnőttként divattervező leszek vagy építész, de az is lehet, hogy mindkettő. A világ legfurcsább 

ruháit fogom tervezni. Lesz családom, egy helyes férjem, aki magas, izmos és kedves lesz, 

különösen velem. Három, vagy annál több gyerekünk lesz. Hatalmas házban fogunk élni, ahol a 

kényelmünket lift, úszómedence, mozi, szauna, konditerem szolgálja. Az udvarban egy egész 

állatkert lesz a legkülönlegesebb állatokkal. A budapesti állatkert megirigyelhetne bennünket.  

Az élet is más lesz. Repülő autóval fogok járni dolgozni, és a könyvek is lehet, hogy repülni 

fognak. Már nem csak a Földön, de más bolygókon is fogunk élni, mindenkinek lesz egy sajátja. 

Ilyen leszek felnőttként, vagy nem, pontosan nem tudom, de remélem, akkor is vicces és boldog leszek!  

A fogaimra pedig nagyon vigyázok! 
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Szarka Gerda, 3.a - Vendég a tyúkólban 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy tanya. Ezen a tanyán élt Juli néni és Pista bácsi. 

Ezen a kis földrészen nem csak emberek laktak, hanem állatok is, mindenféle állat. Kilenc 

tyúk és egy cifra tollú kakas, két malac, és egy ló. Nagyon szép hely volt ez a tanya, de 

semmi sem lehet tökéletes, mert a közelében volt az erdőnek. Pista bácsi jól tudta, hogy ott 

lakik a róka, és bármikor lecsaphat a baromfikra. 

Hogy jobban megismerjétek, egy nagyon csalafinta állatról van szó. 

Egy nap így szól magában a róka: 

- Hmmm, de jól esne egy kis hús! Elmegyek a közeli tanyára, ott eszek egy jót.  

Így is lett. Estefele odaosont a tyúkólhoz, és éppen amikor belépett volna, fény gyúlt a házban. 

A gazda jelent meg az ajtóban egy lámpással a kezében. A róka elkullogott, és így dohogott: 

- Legközelebb elkaplak titeket, és lesz nemulass! Még visszajövök! 

De a tyúkólban is tudták, hogy még nincs vége. 

- Kot-kot-kot-kot-kotkodács a róka ránk feni a fogát!- kotkodácsolták rémülten a tyúkok. 

A kakas tért először észhez, így szólt: 

- Meg kell védelmezni magunkat, vagy megesz minket. 

- Na, javaslatok?! 

- Verjük át! 

- A rókát? - hitetlenkedtek a többiek. 

- Vegyünk fel páncélt! 

- Nem, inkább rakjunk rá csengőt! 

- Nem-nem - csóválta a fejét a kakas. 

- Ahha, megvan az ötlet! Béreljük fel a kopót, hogy legyen a testőrünk! 

- Igen-igen! - helyeselték a tyúkok. 

- De honnan szerzünk csontot? 

- Onnan a szemétdombról, majd kikapirgáljuk! Hoztak is egy csontot. Átmasíroztak a szomszédba, egyenesen a 

kutyaház elé. 

A tyúkok reszketve követték a kakast. A kakas előadta az ajánlatát, és megmutatta a csontot. 

A kopó igent mondott az alkura. Este ott is volt a tyúkól előtt időre. A róka ezt nem tudta. 

Óvatos, de biztos léptekkel belépett a kapun. Ekkor észrevette a kopót nagyon megrémült, de mézes-mázos szavakkal 

kecsegtette a kutyát, és két csontot ajánlott azért, hogy felmondjon.  

A kutya reggel felmondott. A kakas újra kiállt a szemétdomb tetejére, és elkurjantotta magát: 

- Kukurikúú. A tyúkok azonnal odasereglettek köré. A kakas megszólalt: 

- Új terv kell! 

- Állítsunk csapdát! 

- Nem, inkább ijesszünk rá! 

- De hogyan? 

- Mondjuk, öltözzünk be! 

- De minek? 

- Hmmm, valami ijesztőnek! 

- Igen! 

- Rendben! 

- Oké! 

Hallatszottak a helyeslő szavak.  

- Sárkánynak! El is készült egy-kettőre a jelmez, elégedetten szemlélték alkotásukat. 

Mikor beesteledett a róka újra kisomfordált az erdőből, gondolta a kopó most nem tesz neki keresztbe. A tyúkok 

közben éppen próbálták magukra ölteni a jelmezt, nagy nehezen ki csetlettek-botlottak az ólból. A róka meglátta őket, 

vagyis a sárkányt egy pillanatra megállt a szívverése úgy megijedt, hogy visszairamodott az erdőbe. Azóta se látta senki. 

A tyúkok szinte egyszerre kiáltottak: 

- Hurrá! Hurráá! 

Lassan felkelt a nap, és a gazda semmit se sejtett. 
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A 6.a osztálykirándulása 

Mórahalmi kirándulás 

Idén Arany minősítést értünk el a Székelykapuk – Zöldkapuk 

Kárpát-medencei pályázaton. Jutalmul Mórahalmon a „Csillagjárok 

házában” három napos ökotáborban vehettünk részt. Odaúton 

tettünk egy kis kitérőt a szegedi Vadasparkban. Csoportokban 

felkerestük az állatkert lakóit, kitöltöttük a feladatlapokat. A 

sétát fagyizással zártuk, majd tovább utaztunk Mórahalomra. 

Odaérkezésünk után elfoglaltuk a szálláshelyünket, majd rövid 

pihenés után túráztunk a homokbányánál. Az erdőben megtaláltuk a tavaly épített bunkerunkat is. A vacsora 

isteni volt, a mozgalmas takarodó és éjszaka után reggel élénkítő tornán vettünk részt. Délelőtt a hosszú 

gyaloglás nem volt hiába, a Madarász-tó panorámájában gyönyörködhettünk. A melegtől tikkadtan és fáradtan 

értünk vissza a táborba. A délutáni hosszas számháborúk, a játékok, a tábortűz melletti éneklés sok-sok 

élményhez juttatta a csapatot. A harmadik napon végre elérkezett a strandolás ideje a mórahalmi 

strandfürdőben. Kedvencünk a csúszdázás és a hullámfürdőzés volt. Elvesztett energiánkat hamburgerekkel 

és sültkrumplival pótoltuk. 

Délután a szüleink autókkal érkeztek meg értünk és legnagyobb meglepetésükre mindenki pihenésre vágyott. 
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Május 1. - Májusfa - Örömünnep, a teljes pompájában beálló tavasz napja volt mindig. E nap hajnalán állítják a 

lányok ablakába a faragott fenyőből készült hagyományos májusfát. Rajta színes szalag, boros üveg vagy festett 

tojás csüng. Vidékenként hajnalfának is nevezik.  

Majális - tavaszi ünnep, melynek eredete a pogány korra megy vissza, a természet megújuló 

erejének ünnepére. 

Munka ünnepe - A munkásság ünnepévé 1889-ben lett, amikor a 

nemzetközi munkáskongresszus, a francia Lavinge javaslatára 

annak nyilvánította. Mint az ősi tavaszi ünnepkör kitüntetett 

napjához, Európa-szerte régóta hozzákapcsolódott a majális és a 

májusfa-állítás szokása. Ezen a napon főleg a 8 órás munkaidő 

kivívásáért tüntettek. Franciaországban a gyöngyvirágot tekintik 

az ünnep jelképének. 

Május 4. – Flórián: Név jelentése: „virágzó”, a római Flora istennőtől kapta; Eredete: latin Florianus rövidülése. 

Szent Flórián (240. körül – 304. május 4.) a tűzoltók és árvízvédők védőszentje. A legenda 

szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Flórián, akit a régi 

naptár május 4-én ünnepelt, római katonatiszt volt Noricumban, a mai Ausztriában. 

Diocletianus uralkodása idején szenvedett keresztény hitéért vértanúságot. Amikor Flórián 

tudomást szerzett arról, hogy fogságba ejtettek 40 keresztényt, a foglyok segítségére sietett. A 

városba érkezés előtt nyíltan megvallotta keresztény mivoltát, ezért elfogták és bíróság elé 

állították. Büntetésként megbotozták, majd kővel a nyakában az Enns folyó hídjáról taszították 

le Flóriánt. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Lengyelországban terjedt el. 

Tisztelete Magyarországon a középkor végén a Szepesség németlakta vidékein kezdődött, majd 

a 17. században terjedt el általánosan.  

Május 12-13-14. - Fagyosszentek. Pongrác, Szervác és Bonifác. Azért nagy a jelentősége 

a néphagyományban ezeknek a napoknak, mert a májusi fagyok már jelentős károkat 

tudnak okozni a már fejlődő növényekben, palántákban. Időjárásukból azt a 

következtetést vonták le, hogy „Sok bort hoz a három ‘ác’, ha felhőt egyiken se látsz”. A 

fagyveszély ellen füstöléssel, vízpermettel, vagy takarással is védekeznek. A 

néphagyomány szerint „Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza 

közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok – ezért 

haragszanak az emberekre és évről évre 

visszajönnek, hogy bosszantsák őket.  

Időjóslás: egyes helyeken úgy tartották, ha fagyosszentekkor nagy a hideg, 

akkor rossz termés várható. Több vidéken is azt tartották, hogy ha az időjárás 

felhőtlen, akkor jó bortermés várható. 

Május 25. – Orbán: Eredete: A latin Urbanus névből. Jelentése: városi. 

I. Szent Orbán (kb. 175 – 230. május 23.) volt a 17. pápa, 222-től 

uralkodott. Valószínűleg Rómában született, jelentős erőfeszítéseket tett 

a vallás kiterjesztése érdekében, így sok embert térített meg. Orbán egyaránt szentje a római katolikus egyháznak 

és a keleti ortodox egyházaknak. Ünnepét május 25-én tartják. Középkori hagyomány szerint pápaként ő rendelte 

el, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját (patena) aranyból vagy ezüstből készítsék. Ezért kehellyel, később 

szőlőfürttel a kezében szokták ábrázolni. A szőlő, a szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok védőszentjeként tisztelik, 

szobra gyakran megtalálható a szőlőhegyeken. Orbánt tartják az utolsó fagyosszentnek. Az Orbán-napi hideg a 

szőlőnek árt a leginkább. A néphagyomány szerint, ha Orbán megvédte a termést a fagytól, akkor borral 

vendégelték meg a szobrát a gazdák, ha viszont fagykáruk lett, akkor megvesszőzték, vagy vízzel öntötték le. Ezen 

a napon kezdenek a méhek kirajzani, ezért a méhek „Orbán bogarai”.  
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Május 10.-Június 13.  - Pünkösd 

Mozgóünnep, ugyanis a húsvét utáni 7. (50. napon) vasárnapon és hétfőn tartott 

keresztény ünnep. Eredete az ószövetségi zsidó ünnep, a törvényadás (tóra adásának) 

emléknapja és az új kenyér ünnepe. A keresztény egyház születésnapját is ekkor ünneplik. 

Krisztus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra, és a prédikációk 

hatására sokan megtértek. Belőlük alakultak ki az első keresztény gyülekezetek.  

Pünkösdi népszokások: 

Pünkösdi királyválasztás: A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi 

versenyen (tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a megfelelő legényt, aki 

később a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden lakodalomba, 

mulatságra, ünnepségre hivatalos volt. Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig 

is tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezentúl 

udvarolhattak, kocsmázhattak. 

Pünkösdölés: Ekkor pünkösdi király és királyné párost a 

kíséretével jelenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi 

menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel. Ez a szokás hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, 

de ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált. A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekelve, 

táncolva végigjárta a falut, s adományt gyűjtött. 

Június 8. – Medárd: Eredete: a germán Machthard név latin Medardus 

formájából. Jelentése: hatalom; erős, merész. 

Medárd püspök: 530-ban püspök lett Veromandumban. 545 június 

nyolcadikán halt meg. A legenda szerint Medárd feje fölött egy sas szállt gyermekkorában, 

hogy megvédje őt az esőtől. Napjához szerte Európában időjárási regulák fűződnek, amelyek 

évszázados megfigyeléseknek a szent névnapjához kapcsolt, népszerűen megfogalmazott 

eredményei.  

Időjóslás: „Ha Medárd napján esik, akkor 40 napig esik”. Ha Medárd napján esik az eső, akkor a 

következő negyven napon hasonló lesz az időjárás. 

Június 13. – Antal Latin eredetű; Jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró 

Páduai Szent Antal (1195 – 1231): Portugál származású ferences rendi teológus és 

prédikátor. A római katolikus egyház szentje. IX. Gergely pápa már tizenegy 

hónappal halála után, 1232. május 30-án szentté avatta. Ünnepe június 13. Páduai 

Szent Antal a szegények védőszentje, ezért a katolikus templomokban a szobra előtt 

található Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott adományok gyűjtésére szolgál.  

Néphagyomány szerint: Szent Antal napja dologtiltó és férjjósló napnak számít. A jószágokat nem szabad 

dolgoztatni, tilos tüzet gyújtani, mert az állatokat „meglepi a Szent Antal tüze” (orbáncosok lesznek). Az 

asszonyoknak is tilos dolgozni, mert aki ilyenkor lisztbe nyúl, keléses lesz a keze. Szent Antal napja a leendő férjek 

megjósolására is alkalmas. 

Június 24. – Keresztelő Szent János – „Szent Iván éj” 

Keresztelő Szent János (Kr. e. 7 körül – Kr. u. 29): Iosephus Flavius szerint a Jordántól keletre 

eső erődben, Mahérusz várában halt vértanúhalált a kereszténység e fontos, szimbolikus 

alakja.  

A június 24-i Szent Iván-nap, Keresztelő Szent Jánosnak, Jézus megkeresztelőjének ünnepe. 

Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, országszerte a kultikus tűzgyújtások ideje. A 

keresztény egyház Szent János ünnepét az V. század óta jegyzi, a pogány hagyományokra 

visszavezethető kultikus tüzeket az egyház liturgiájába átültette, a tüzeket megszentelte. A 

Szent Iván napi tűzgyújtáshoz számos hiedelem fűződik. Azt tartották ezek a tüzek 

megvédenek a betegségek, elsősorban a pestis ellen, a termést pedig védik a jégveréssel szemben. A tűz körül a 

fiatalok termékenység és szerelemes dalokat énekeltek, a tüzet körüljárták és szokásban volt a tűz átugrása is.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Portug%C3%A1lia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferences_rend
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teol%C3%B3gus
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9dik%C3%A1tor_%28foglalkoz%C3%A1s%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iosephus_Flavius
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Készíts Shamballa karkötőt! 

Ismeritek ezt az ékszert? Hallottatok már róla? Tudjátok mi ez? Az utóbbi időben 

rendkívüli népszerűségre tett szert az amerikai hip-hop kultúrában. A buddhisták 

hite szerint létezett egy hely, ahol az ég és a föld találkozott, mely a földi 

paradicsom volt, maga a tökéletesség, a béke, a szeretet, a gyógyulás és a nyugalom 

helye.  A Shamballa karkötő ezt az üzenetet hordozza magában. Shamballát, hiába is 

keresnénk a térképen, nem találnánk.  

A színek jelentése a karkötőn: 
Piros / Vörös - energiát kölcsönöz viselőjének. 

Kék - Igazság, gyógyulás, nyugalom, stabilitás, békesség, harmónia, bölcsesség, bizalom, higgadtság, védelem, 

biztonság, hűség.  

Zöld - Természet, kiegyensúlyozottság, gyógyulás, szerencse, remény.  

Rózsaszín - Szerelem, romantika, gyöngédség, puhaság, kedvesség, barátság, hűség. 

Sárga - tettrekészség, optimizmus, boldogság, idealizmus, felszabadultság, remény. 

Pink, Fuchsia - izgalom, élénkség, szórakozás, életvidámság, lendület, nőiesség. 

Narancs- Törekvés, életvidámság, lendület, egyensúly, melegség, lelkesedés, nagylelkűség. 

Világoskék - Béke, nyugalom, csönd, hűvösség, tisztaság, puhaság, megértés. 

Lila - királyi, misztikus; bölcsesség, függetlenség, megvilágosodás, tisztelet, gazdagság. 

Sötétkék - Méltóság, hitelesség, erő, tekintély; megbízható, nyugodt. 

Fehér - Ártatlanság, tisztaság, frissesség; semlegesség.  

Fekete - rejtélyes, erős. 

Kellékek: 

 kb. 2m zsinór  
 9db kövekkel kirakott nagylyukú gyöngy  
 2db  golyó a végeire 
 2db kisebb golyó a zsinórvégre 
 biztosítótű a rögzítéshez, miközben csomózod 

Első lépésben egy kb 40cm-es darabot mértem le, ezt az egyik végétől kb 10-15cm-re rákötöm a biztosítótűre, 
majd vettem egy kb .110cm hosszú szálat, és a felénél ugyanúgy rákötöttem a középső szálra.  Az első csomót úgy 
készítem, hogy a baloldalon lévő szálat keresztezem a középső szállal, majd a jobb oldali szálat először felülről 
kereszteztem a jobb oldalon lévő másikon, majd a középső kereszteződés alatt átbújtatom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. lépés 
3. lépés 

1. lépés 
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A második fele a csomónak, ugyanez, de éppen fordítva. Először a jobb oldali szálat 
keresztezem a középsővel, majd a baloldali szálat bújtatom át. Jön az első gyöngy a középső 
szálra, majd gyöngyöt körbefogva, készítettem még egy csomót. A gyöngyök között egy-két 
csomót készítek, majd jön az újabb gyöngy, amíg el nem érem a kívánt hosszúságot.  

 

 

 

 

 

Amikor elértem a megfelelő hosszat,a  két végét szembefordítottam,  és egy kb.30cm-es darab zsinórt úgy 
kötöttem rá, hogy pont a felénél legyen. A csúszó rész hossza attól függ, hogy ki milyen nagy karkötőt szeretne. 
Kb. 4 csomópár kell. A két végére  ráhúztam a kisebb gyöngyöket, majd egy csomóval befejeztem. 

 

 
 

 

 

 

Az karkötő alapja a makramé technika: 

 

 

 

 

 

Készíts lótuszvirágot origami hajtogatással! - Dávidházi Dóra (3.a) ajánlásával. 
 

A video linkje, ahol megtekinthető a hajtogatás menete: 

http://www.youtube.com/watch?v=eGPK1vvdyLE&feature=youtu.be 

 

Képek az elkészült virágról:  

 

 

 

 

 

 

4. lépés 

5. lépés 

6. lépés 

7. lépés 
8. lépés 9. lépés 

http://www.youtube.com/watch?v=eGPK1vvdyLE&feature=youtu.be
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Újságmintás köröm 

 

 

1. lépés: Válaszd ki azokat a szövegrészleteket egy hagyományos fajta újságból (nem színes), amiket viszont 

szeretnél látni. Ezután vágd ki őket. (Ajánlatos téglalap alakúra.)  

Mind a 10 ujjadra legyen egy papírdarab. 

 

2. lépés: Készítsd fel a körmeidet a festésre! (reszelés, formázás…) 

 

3. lépés: Kend le körmeidet egy körömvédő lakkal, így megóvhatod őket a sérülésektől. 

 

4. lépés: Ezután fesd ki körmeidet azzal a színnel, amelyre újságmintát szeretnél tenni. Két réteget vigyél fel. 

Fontos, hogy világos mintát válassz, hogy jól látszódjanak a fekete betűk! 

köröm, műköröm, körömlakk, körömápolás, festés, építés, lakkozás, újságminta 

 

5. lépés: Várd meg, hogy teljesen megszáradjanak a körmeid, majd válassz egy papírcetlit és fordítsd írással 

lefelé, azaz a körmöd felé és tedd rá! Ezután egy alkoholba mártott ecsettel finoman nedvesítsd be! Ezt 

csináld meg az összes körmödön, de először csak az egyik kezeden. 

 

6. lépés: Ha a papírdarabok megszáradtak húzd le a körmeidről és már látható is a szöveg tükörképe. 

 

7. lépés: Ha már a betűk is megszáradtak, akkor fedd le körmeidet átlátszó körömlakkal, hogy minél később 

kopjon le a minta. 

 

Remélem tetszett az ötletem  
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Mezei Marianna 
Történet egy gyereknapról 

Katonák jöttek  
és velünk versenyezve  

aszfaltra rajzolták  
emlékeik,  

bambit is adtak,  
ránk mosolyogtak,  

és elmondták  
nekik is  

vannak gyermekeik,  
ajándékot hoztak,  

jelvényt osztogattak,  
ajkukról ének szállt  

s a jó balalajka,  
békét teremtett  

lelkükbe s lelkünkbe,  
szeretetet zengve,  
boldogságot adva. 

Szabó Lőrinc 
Kicsi vagyok én 

 
Kicsi vagyok én 

majd megnövök én 
apámnál is, anyámnál is   

nagyobb leszek én. 
Kicsi vagyok én 
erős leszek én, 

világ minden óriását 
földhöz vágom én. 

Kicsi vagyok én 
bátor leszek én 

óriások palotáját 
elfoglalom én. 
Kicsi vagyok én 

nagy úr leszek én 
aranyszobát adok minden 

testvéremnek én. 
 

Kicsi vagyok én 
vezér leszek én 

én leszek a legjobb ember 
a föld kerekén! 

 

Csorba Piroska 
Mesélj rólam 

 
Mesélj anya, 

milyen voltam, 
amikor még kicsi voltam? 

Az öledbe hogyan bújtam, 
és tehozzád hogyan szóltam, 
amikor nem volt beszédem? 
Honnan tudtad mit kívánok? 
Megmutattam a kezemmel? 

 
Mesélj rólam, 

Hogy szerettél? 
Engem is karodba vettél? 

Meleg tejeddel etettél, 
akárcsak a testvéremet? 

Gyönyörködtél akkor bennem, 
úgy neveztél: kicsi lelkem? 

 
És amikor 

még nem voltam, 
a hasadban rugdalóztam, 

tudtad-e, hogy milyen leszek, 
milyen szépen énekelek? 

Sejtetted, hogy kislány (fiú) leszek? 
 

Mesélj anya! 
Mesélj rólam. 

milyen lettem, amikor már 
megszülettem? 

Sokat sírtam, vagy nevettem? 
Tényleg nem volt egy fogam sem? 

- Ha én nem lettem volna, 
akkor is szerettél volna? 

 

 

Magyarország 

Ez a föld az én hazám, 
hazudnék talán? 

E földön én élek-halok, 
s bárhol járok magyar vagyok. 

Ezen földön élek én, 
a legszebbek legszebbén. 

 
A kutya verse 

 
Én vagyok a házörző, 
ne gyere te betörő! 

Széttépem a ruhádat, 
hívhatod a mamádat! 

 
 

Én vagyok a hűséges, 
szeretetem bőséges! 
Én vagyok a jó barát, 

ki éjjel-nappal vigyáz reád! 
 

A panda verse 
 

Cuki vagyok, mint egy pamacs, 
a pálmafám meg csupa ragacs. 

Szép szürke vagyok, mint a ceruza, 
társam a kókuszdiót épp felhozza. 

Fülecském fehér, mint a zászló közepe, 
melenget engem a bundám melege. 
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ENGLISH CORNER 

SUMMER VACATON 

The school year is almost over, but what are you going to do during your holidays? 

What are your plans for the summer? Nothing exciting yet? 

We help you! Read on to find out how to make the most out of your summer 

vacation! 

 TIPS FOR THE SUMMER 

◄Get outside! 

Get out your bike and go for a nice, long 

ride. Grab a friend or two and go hiking. 

Go to the beach, lake, ocean for an 

afternoon of swimming and tanning. Go 

jogging or even just for a walk in the 

park or on the side walk. Walk your dog (or your neighbour's dog if you don't own a dog 

yourself). Go rollerblading! It's great exercise and fun. Use your imagination!► 

◄Go camping! 

Gather some friends and go set up a tent somewhere. A yard, open field (if 

you're allowed), or a camp site are great places to set up camp. 

Go to the mall! ► 

The mall is crowded with teens during 

summer. It's a great way to make new 

friends too. Hang out around the mall with your friends. Enjoy yourself 

▼even if you don't have enough money to buy anything. 

 

  

Read a good book or watch a film! ► 

If the weather is not so good, just take a 

nice bath, put on some pajamas,  

 and curl up on the couch with a great book 

◄and a snack. Rent a movie or two and 

spend some time with yourself.  

 

 

 

Invite some friends over! ► 

Grab your favourite drinks, snacks, 

movies, video games, magazines, books, board games and cards  to have a 

day full of fun. 
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◄Learn something new! Learn how to cook! 

Cooking is a fun and delicious activity to try. Take some classes, ask your family 

members for help, or find a book or search in the internet for easy cooking recipes. 

 

Visit places!► 

You don't have to go anywhere exotic, just visit somewhere in your country, county, 

or even in your town. Go on a road trip with your family, or go with a few friends 

▼to a local place you've never been to before. 

 

 

Listen to your favorite songs! 

Music will calm you down and make you feel happy.  

Make a summer playlist of all of your favorites to listen to 

while you exercise, 

▼go to the beach, or just relax at home. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

CROSSWORDS 
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Bioshock: Infinite 
 

Minden egy férfival és egy világítótoronnyal kezdődik, és ha erről azonnal a 2007-es BioShock 

nyitánya jut az eszedbe, az egyáltalán nem a véletlen műve. Az Irrational Games felhők felett játszódó 

alkotásában nincsenek véletlenek, nincsenek kilógó elemek, nincsenek felesleges pillanatok, mindennek 

helye van, és minden utal valamire. Ez persze a játék elején még korántsem egyértelmű, sőt, sokkal 

inkább tűnik úgy, hogy helyenként teljesen értelmetlen szituációkon kell átverekedned magad.  

 

Minimális gépigény: 

 Windows Vista (32 bites, SP2) 

 Intel Core 2 Duo (2,4 GHz) vagy AMD Athlon 

X2 (2,7 GHz) processzor 

 2 GB RAM 

 20 GB szabad hely a merevlemezen 

 DirectX 10-kompatibilis 

videokártya: ATI Radeon HD 3870, NVIDIA 

8800 GT 

 512 MB videokártyamemória 

 DirectX-kompatibilis hangkártya 

 

Batman - Arkham Asylum 

A játék helyszíne az Arkham-sziget, nevezetesen az ott található hatalmas orvosi 

komplexum. Hogy a játék mindvégig itt játszódik, némi klausztrofób érzéssel párosul - 

de ez ugyanannyira nem megy az élmény rovására. Az elmegyógyintézet szigete 

ugyanannyira zárt mikrokozmosz, mint ott Rapture vízalatti városa, a maga egyedi 

atmoszférájával. A helyszíneket sikerült változatosabbá tenni, úgyhogy a gótikus 

hangulatú régi kúria, a fülledt botanikus kert, vagy a föld alatt kanyargó járatok mind-

mind jellegzetesen egyedi élményt nyújtanak majd. Maga a játéktér pedig tökéletesen van 

felépítve.

Minimum gépigény: 

CPU: Intel single core 3 Ghz or AMD equivalent 

Memory: XP 1 GB, Vista 2GB 

GPU: Shader Model 3 NVidia 6600 or ATI 1300 or 

higher 

 

 

Ajánlott gépigény: 

CPU: Pentium D 3Ghz, AMD Athlon 64 X2 3800 

Memory: XP 2GB, Vista 3GB 

GPU: NVidia 7900 GT or higher 

Enhanced for multi-core

DiRT 3 

Van egy csapatunk, tanácsadókkal, akik folyton meg akarják nekünk mondani a 

karrier bizonyos szakaszaiban, hogy mit kéne tennünk, feltételezve azt, hogy mi 

nem értünk hozzá. Természetesen egy kezdő újoncként törekszünk arra, hogy a 

rali királyává váljunk, ami be is következik cirka 15-20 óra múlva. Minden 

teljesített verseny után hírnévpontokat kapunk, a tanácsadóink kikerülhetetlenül 

minden lehetőségre felhívják a figyelmünket, minden szép teljesítményért 

reputáció üti a markunkat, bizonyos mennyiség után vonzóbbá válunk a 

szponzorok és autógyártók számára, így törhetünk előre, így szerezhetünk új 

verdákat és más kiegészítőket, illetve nyílnak meg új események. 

Minimális gépigény: 

 CPU: AMD Athlon 64 X2 2.8GHz 

 RAM: 2 GB 

 VGA: AMD Radeon HD 2000 256MB 

 DX: DirectX 9 

 OS: Microsoft Windows XP, Vista or Windows 

7 

 HDD: 15GB 

 

Ajánlott gépigény: 

 CPU: AMD Phenom II or Intel Core i7 

 RAM: 3GB 

 VGA: AMD Radeo HD 6000 Series 

 DX: DirectX 11 

 OS: Windows Vista or Windows 7 

 HDD: 15GB
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1909. május 05. - Megszületett Radnóti Miklós, költő, okleveles középiskolai tanár, a modern 
magyar líra kiemelkedő képviselője.. 

 
1950. május 13. – Az első Forma 1-es futam.  A 
silverstone-i pályán rendezett verseny több mint két órán 
át tartott, és a mezőny alig fele jutott el a célig: 21 
indulóból mindössze 11-en látták meg a kockás zászlót.  
 
 

1543. május 17. - Nikolaus Kopernikusz lengyel csillagász megjelentette könyvét, 
mely szerint a Nap körül keringenek a bolygók. 

 

1498. május 20. - Vasco da Gama portugál hajós Afrika 

megkerülésével megérkezik India nyugati partjára. 

1506. május 20. - Meghal Kolumbusz Kristóf, aki felfedezte Amerikát, 

de élete végéig nem ismerte fel, hogy új földrészt fedezett fel, 

mindvégig azt hitte és vallotta, hogy Indiába jutott el.  

 

 

1910. május 22. - Szegeden megjelent a Dél-

Magyarország című lap első száma. 

 

1739. május 25. - Orbán napja, aki a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok patrónusa, 

és a fagyosszentek közé tartozik. 

 

1920 június 4. - A szövetségesek és 

Magyarország képviselői - a gróf Apponyi Albert 

vezette magyar delegáció - aláírták a trianoni 

békét, amely jelentős határeltolódásokat 

eredményezett. Magyarország elvesztette  

területének kétharmad részét. 

 

1934 június 9. - Először jelent meg képregény Donald kacsa 

főszereplésével. 

 

1989  június 16. -  Budapesten Nagy Imre volt miniszterelnököt, az 1956-os 

forradalom egyik vezetőjét 31 évvel halála után a legnagyobb tiszteletadással újra 

eltemették.  

  1913. június 22. -  Megszületett Weöres Sándor költő, író.  

   

1887. június 24. - Megszületett Karinthy Frigyes író, műfordító, 

kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagy mestere.  
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Mr. Peabody és Sherman kalandjai 

amerikai animációs film, 2014 
 
Az animációs film alapját egy 60-as évekből származó rajzfilmsorozat adja. 
The Rocky and Bullwinkle Show-ban kapott helyett a Peabody’s Improbable 
History című kis mesesorozat, amiben egy tudós kutya és az ő kisgyerek 
segédje egy időgép segítségével bejárták a múlt híres eseményeit, hogy 
megtudják mik is történtek valójában a legendák hátterében. 

A  csodálatos Pókember 2. 

amerikai fantasztikus akciófilm, 2014 

Még a szuperhősök sem tartják be az összes ígéretüket. Peter Parker (Andrew 

Garfield), aki vörös-kék pókruhájában üldözi a gonoszt a nagyvárosi utcákon 

megígérte szerelme haldokló apjának, hogy kerülni fogja a lányt (Emma Stone) - 

és így gondoskodik a biztonságáról. Ám ez egyszer megszegi az ígéretét. Nem 

elég neki, hogy elkapjon minden bűnözőt, kevés a toronyházak fölötti, őrült 

tempójú száguldás és lendülés: Gwen nélkül már semmit sem ér az élete. Lehet, hogy meg fogja bánni: egy új 

szupergonosz ellenfél, Electro (Jamie Foxx) felbukkanása ugyanis minden eddiginél nagyobb veszélybe sodorja - és a 

múltjából is újabb, tisztázatlan emlékek kísértik. 

A tini nindzsa teknőcök 

amerikai kalandfilm, 2014 

A ninja teknőcök először egy egyszerű képregényformában jelentek meg 

1984-ben, de a manhattani csatornarendszerben élő pizza zabálok nagy 

sikernek örvendtek és a 90-es évekre a képregényből játékfigurák, majd 

rajzfilmsorozat, mozifilmek és videojátékok készültek belőle. Most 2014-re 

újra a mozivásznakra szeretnék küldeni a TMNT csapatát, ami egy 

élőszereplős remake volna, és a teknőcök captur-motion technikával lesznek 

megalkotva. 

A majmok bolygója 2 – Forradalom 

amerikai kalandfilm/sci-fi, 2014 

 

A 2011-ben bemutatott Majmok bolygója után a történet a kiszabadult majmokkal folytatódik 

Ceaser vezetésével, akik a világon elterjedő vírust kihasználva próbálnak felülkerekedni az 

emberiségen.  A majmok az urak. Ők az erősebbek, okosabbak, jobban alkalmazkodók. Tíz évvel 

az első, szuperintelligens emberszabásúak megjelenése után, övék a világ, és Caesar a vezetőjük. 

Az emberiség mégsem pusztult ki teljesen. Kisebb túlélő csoportjaik bizonytalan, átmeneti békét 

kötöttek az uralkodó fajjal. Ám a természetes kiválasztódás nem bírja a kompromisszumokat. A 

béke átmeneti. Előbb-utóbb ki fog törni a csata, amely vagy az embereket vagy a majmokat 

örökre elsöpri a föld színéről.  

Júniusi slágerlista 

1. Justin Timberlake - Not A Bad Thing 
2. John Legend - All Of Me 
3. Paramore - Ain't It Fun 
4. Iggy Azalea & Charli XCX – Fancy 
5. Jason Derulo & 2 Chainz - Talk Dirty  
6. Ed Sheeran – Sing 
7. DJ Snake & Lil Jon - Turn Down For What 
8. Rixton - Me And My Broken Heart 
9. Calvin Harris - Summer 
10. Avicii - Addicted To You 

11. Cris Cab - Liar Liar 
12. Faul & Wad Ad vs Pnau & Pnau – Changes 
13. Pharrell Williams – Happy 
14. Rúzsa Magdi - Nélküled (Lotfi Begi Remix) 
15. Duke Dumont feat. Jax Jones - I Got U 
16. Katy Perry - Dark Horse 
17. Shakira feat. Rihanna - Can't Remember… 
18. Honeybeast - A legnagyobb hős 
19. Pitbull feat. Jennifer Lopez - We Are One 
20. Tiesto - Red Lights 
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Suliszkóp – Június 

Kos 
Tűz, szenvedély, előretörés,- várod már, igaz? Nem fogsz 
unatkozni június folyamán, ez egyszer biztos - legyen szó 
karrierről, otthonod átalakításáról, érzelmekről, vagy bármiről, 
ami fontos lehet számodra. Irtó sok újdonság, mozgalmasság 
vár rád a nyár első havában. Jelentős szellemi és fizikális 
fejlődést hozhat számodra ez az időszak, olyan dolgokkal 
ismerkedsz meg, melyeket eddig szinte tudatosan kerültél.  
 
Bika 
A tavasz a te igazán sikeres időszakod, kevésbé a nyár, és ezt 
most erőteljesen ki is nyilvánítod a nagyvilág felé. Nem fogsz 
olyan ütemben haladni munkád és feladataid elvégzése 
közben, mint ahogy azt már megszoktad önmagadtól, 
nehézkesebben találod a helyed, néha még kifogásokat is 
gyártasz a fel sem bukkant hibákra, hogyha mégis előkerülnek, 
legyen mire hivatkoznod. Lehet, hogy ideje lenne egy kicsit 
kikapcsolódni, s a nyaralási szezont már most elkezdeni. Az 
önbizalmad sem lesz az igazi, épp ezért nem ártana sürgősen 
visszavonulni egy kicsit. 

Ikrek 
Ha úgy gondolnád ebben a pillanatban, hogy az eddigieknél 
nem jöhet már több siker az életedbe, nos, akkor tévedtél. 
Június első felében a Merkúr az Ikrek jegyét erősíti, ez érzelmi 
életedet szedi ráncba. A hónap második felében pedig 
Vénusztól és Marstól kapsz extra erőt, így június havának 
bolygóállásai nem fukarkodnak a jó dolgok 
odaajándékozásával! Most különösen az iskolába tudsz nagyot 
alkotni, akár egy jelentős elismerés vagy feljebb lépés 
formájában.  

Rák 
Számos régi, szőnyeg alá söpört ügynek jártál a végére május 
folyamán, így végre az új dolgokra tudod szánni idődet és 
összpontosítani az energiáidat. Június beköszöntével ahhoz 
érkezett el az idő, hogy alaposan áttekintsd mindazt, amit az 
elmúlt egy évben csináltál, és őszintén mérleget vonj. Nagyon 
lényeges, hogy analizáld tetteidet és eredményeidet. Ez 
nemcsak tanulásra, hanem különféle emberi kapcsolataidra is 
vonatkozik. Ha teljesen objektív vagy magaddal, akkor sok 
haszontalan dologról most lemondasz, s új fába vágod a 
fejszéd. 

Oroszlán 
Tüzes napjegyednek megfelelően júniusban is tele leszel 
szenvedéllyel, lángolással, tenni akarással, és bizony nem 
ritkán túlzott vehemenciával is. Fel-felbukkanó 
meggondolatlanságoddal okozhatsz némi zűrzavart a hónap 
legelején, ugyanakkor megszólal jobbik éned is, aki nemcsak 
önmagára, hanem környezetére is képes odafigyelni, ha 
szükséges akár segíteni is másokon. Ideje, hogy átalakítsd a 
hozzád közelálló emberekhez fűződő kapcsolataidat, hisz így 
tudod tisztán látni a saját lehetőségeidet, vagy éppen kissé 
átformálni azokat. 

Szűz 
Szinte minden egyes nap jól érzed magad június folyamán, 
nem szenvedsz hiányt semmiben, alig lesz egy-két olyan 
pillanat, amikor elveted a sulykot, vagy épp energiaszinted 
lesz alacsonyabb a kelleténél, de ez is legfeljebb azért, mert 
többet vállalsz a kelleténél. Környezetedet is megleped azzal, 
hogy többet mosolyogsz a szokásosnál, s a sikerekben sem 
fogsz hiányt szenvedni. Számos új barátra tehetsz szert, 
akikkel már a nyarat is együtt tervezhetitek. 

Mérleg 
Június első két napjában még mélázol néhány elakadt ügyön, 
akár apróbb hibákat is véthetsz, de mivel a hónap első felében 
növő hold van, nem lesz időd pihenni, minden nap történik 
valami izgalmas esemény, s mindenből okulhatsz egy kicsit. 
Nagyszerű hónap vár rád, az Ikrekben járó Nap és Merkúr 
együttesen lesz a segítőd, bármibe kezdj most, azt könnyedén 
sikerre viheted, ráadásul a régóta halogatott dolgoknak is a 
végére érhetsz.  

Skorpió 
Június folyamán állandóan azt tapasztalod, hogy hihetetlen 
ütemben történnek a különböző események, kapkodod a 
fejed, mert annyira sűrűn változik a kozmikus helyzet 
körülötted. Jelentős, sikereket hozó hónap vár rád, ráadásul 
12-én és 13-án a Skorpióban jár a növő hold, így nem csoda, ha 
szinte csak jó dolgok követik egymást. Azért a sok pozitívum 
mellett ne feledkezz el kötelezettségeidről sem, figyelmedet 
összpontosítsd azon feladataidra, melyeket minden 
körülmények között el kell végezned. 
 
Nyilas 
Június hava bár nem bővelkedik túlzott sikerekben és 
tűzijátékokkal tarkított eredményekben, mégis jól fogod 
magad érezni, sokkal inkább a nyugalom és a béke időszaka 
ez, amikor helyére teheted azon dolgaidat, melyeket 
régebben söpörtél a szőnyeg alá. Sok energiát kell szánnod a 
tervezésre, távolabbi terveid átgondolására, és nem árt, ha 
kikéred azok véleményét is, akikre ezek a tervek rajtad kívül is 
vonatkozhatnak. Tény, hogy mindent képes vagy egyedül 
kitalálni, megvalósítani, véghez vinni, de nem árt szem előtt 
tartanod, hogy mások nem feltétlenül arra vágynak, mint 
amire te. 

Bak 
Érezd jól magad a bőrödben minden egyes júniusi napon, hisz 
nincsenek nagy problémák az életedben, legfeljebb kreálhatsz 
néhányat, hogy izgalmassá tedd az életed, de minek? 
Ugyanakkor fontos, hogy jóval több időt és energiát kellene 
fordítanod családodra, barátaidra, - azokra, akiket szeretsz, és 
akiket mostanában kissé elhanyagoltál különböző teendőid 
miatt. Elmondható, hogy kifejezetten gondtalan hónap vár 
rád. Ugyanakkor ne hagyd, hogy bármi vagy bárki lebeszéljen 
arról, hogy változtass unalmas mindennapjaidon, különben 
megcsömörlesz. 

Vízöntő 
Vannak dolgok, amik sosem változnak. Vízöntő létedre ebben 
a hónapban viszont megeshet, hogy nem tudsz választani két 
lehetőség közül, épp ezért bátran kérj segítséget 
bizalmasaidtól dolgaid intézéséhez, rendezéséhez külső 
segítséget is vegyél igénybe, hidd el, ettől a te érdemeid még 
nem lesznek kisebbek, sőt! Éppen átmeneti gyengeséged 
felvállalásával nőhetsz nagyot mások szemében. A másokkal 
való együttműködés kiemelt helyet kap most életedben, ha 
pedig rászánod magad a csapatmunkára, extra sikereket 
könyvelhetsz el. 

Halak 
Nyugalomról szó sem lehet júniusban. Megpróbálhatod 
gyakorolni a struccpolitika előnyeit, de csak az idődet 
vesztegeted. Egyszerűen csak fogadd el, hogy jönnek új 
helyzetek, meg kell ismerni új embereket, módszereket, 
technikákat. Nyisd ki a szemed, a változások elől ne dugd a 
fejed a homokba! Új ajtók nyílnak meg előtted, rajtad áll, 
mennyi hasznot tudsz húzni az adódó lehetőségekből. 
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Egy szál áthelyezésével az egyenlet helyes lesz. 
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Főszerkesztő: 

Török Zsolt 

Szerkesztők: 

László-Molnár Angelika 

Csikós Erzsébet 

 

Gazdag Panna 6.a 

Lázár Szabina 6.a 

Ménesi Flóra 6.a 

Kősasvári László 6.a 

 

Az újság kiadását támogatja a DÖK. 
 

 

 

 

 

 


