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Február 14-én  Makón zajlott a Matekguru Országos matematika 

csapatverseny, melyen iskolánk alsó tagozatából 8 csapat vett 

részt. A megyei döntők után az első 10 helyezett juthatott az 

országos fordulóba. A megyei 

eredmények alapján országos 

listát tettek közzé, melyben 

iskolánk csapatai a következő helyezéseket foglalják el.  

A 2. osztályosoknál a Fejtörők csapata (2.a) 

15. helyezést, a Számokosok (2.a) 20. 

helyezést, a mEGOldók (2.b) 21. helyezést 

szereztek, az Észbontók (2.b) 26. helyet 

érték el. Felkészítő tanárok: Gémes Dóra és Kóródiné Janicsek Éva. A 3. 

osztályosok mezőnyében a Zsenipalánták 

csapata (3.a) 21. helyet szerezték meg, az 

Észlények  29. helyet érték el, míg az 

Agyafúrtak 46. helyet szereztek. Felkészítő tanárok: Márton Albertné és 

Lukács Enikő. A 4. évfolyamosok versenyében a 4.b alkotta Okostojások 31. 

helyezést érték el. Felkészítő tanár: Zombori Anita 

A vásárhelyi Szent István Általános 

Iskolában március 4-én tartották a Hevesy 

György Kémiaverseny területi döntőjét. A 

résztvevőknek 60 perc állt rendelkezésükre, hogy megoldják a feladatlapon 

szereplő kilenc, elmélettel, számításokkal és szövegértéssel kapcsolatos 

feladványokat. Iskolánk 7-8. osztályos tanulói remekül szerepeltek a 

versenyen. A 7. osztályosok mezőnyében Ménesi Ferenc (7.a) megosztott I. 

helyet szerzett, ezzel bekerült a március 22-i megyei döntőbe.. A 8. 

osztályosoknál Molnár Sándor  (8.b) IV., míg Lakatos Boglárka (8.b) V. helyezett lett. Felkészítő tanáruk: 

Garai-Szabóné Póth Edit.   
Nagyszerűen szerepeltek iskolánk tanulói február folyamán a 

különböző sportversenyeken is. 

Február 8-án, szombaton terematlétika versenyt rendezett a városi 

Diáksport Szövetség a Kaszap utcai tornacsarnokban az alsó 

tagozatosok részére. Itt a város I. és II. korcsoportos lány és fiú 

csapatai mérték össze felkészültségüket 3 versenyszámban: 30 

méteres síkfutás, helyből távolugrás és medicinlabda lökés. 

Iskolánkból mindkét korcsoportból a lányok és fiúk is remek 

szerepléssel szép eredményeket értek el. 

A I. korcsoportos lányoknál medicinlabda lökésben II. helyezett 

lett a Mészáros Laura, Nagygyörgy Noémi (2.b), Kozák Laura, 

Verók Laura, Arany-Tóth Dorina (2.c) összeállítású csapat. A fiúk 

között 30 m-es síkfutásban II. helyezés ért el Sarró László (2.a). 

Fejtörők 

Számokosok 

Észbontók 



 

2 

Helyből távolugrásban III. helyet szerzett – Nagy-Szabó Ádám, 

Gálfi Zoltán, Sarró László (2.a), Égető Kende (2.b), Klepács Ádám 

(2.c) összetételű ötös, míg medicinlabda lökésben II. helyezett lett 

Nagy-Szabó Ádám, Sarró László (2.a), Sipos Marcell, Korom 

Norbert, Égető Kende (2.b) alkotta csapat. A II. korcsoportban a 

fiúknál helyből távolugrás: III. helyezést ért el Farkas Sándor (3.b), 

Angyal András, Búzás Barnabás, Czirok Krisztofer (4.a), Miskolczi 

Miklós (4.b).      Szintén február 15-én került sor Vásárhelyen a Kaszap utcai 

sportcsarnokban az általános iskola felsős tanulóinak városi 

terematlétika versenyére. A versenyen részt vett tanulóink 

közül Farkas Izabell (6.a) 30 méteres síkfutásban II. helyezést 

ért el. A fiúk medicinlabda lökésében Tóth Dávid (8.b) III. 

helyezést szerzett.  

A szegedi Tisza-parti Általános Iskola adott otthont február 15-

én, a 2013-14. évi megyei Sakk Diákolimpiának, amelyen Balázs 

Máté (5.b) III. helyezett, Márkus Molli (1.a) VI. helyezett lett. 

 

Február 18-án délelőtt gyerekzsivajtól volt hangos az iskola 

tornaterme, ahol 9 órakor egy bemutató óra keretében felavattuk az új 

mászófalat.  A fal egy két és fél méteres úgy nevezett boulder fal, ami 

azt jelenti, hogy alacsony magasságban és biztonsági kötél nélküli 

mászást tesz lehetővé, a biztonságérzetet pedig a fal alatti szivacs 

jelenti a gyerekek számára. A falat a diákok a testnevelés órák keretein 

belül használják majd a jövőben. 

 

Iskolánkban február 21-én, pénteken zajlott a farsangi jelmezverseny, a 

tornateremben vonultak fel a jelmezesek, melyen ötletességből nem volt hiány. 

Találkozhattunk pattogatott kukoricával, Túró Rudival, mézeskaláccsal, és 

szőlőnek öltözött kisdiákkal is a farsangi rendezvényen. A gyerekek felvonulása 

közben láthattunk olyan lányt is, „akit elkapott a kígyó”. Az alsó tagozatosok 

mulatságán a tanulók az egyéni maskarák mellett csoportos jelmezeket is 

öltöttek, így láthattunk olyan osztályt is, amelyik epertortává változott. A zsűri, 

külön díjazta a legötletesebb jelmezeket, de minden diák apró ajándékokkal 

gazdagodott. A vidám délutánt tombolasorsolás és uzsonna zárta. 

A retró jegyében telt a felső tagozatosok farsangja február utolsó 

napján. Az osztályok egy-egy produkcióval lepték meg a 

közönséget. A műsorszámok felidézték a ’70-es, 80-as és ’90-es 

évek zenéit, például az ABBA „Mamma Mia” zenéjére is táncoltak 

az önfeledt diákok. Ezen kívül úttörők és hippik is szórakoztatták a 

közönséget, valamint bolondlakodalmat is láthattak az osztályok. A 

műsorszámok után Mila a terápiás kutya sorsolta ki egy kalapból, 

hogy milyen sorrendben választhatnak az osztályok a finomságok 

közül. Az osztályok ezután a tornateremben tartott buliban 

folytatták a mulatozást. 
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A 3. osztályosok fogalmazásai az alsós farsangról 

 

 
A farsang a tél végének az ünnepe. Sajnos az idén nem tartott sokáig ez a számomra kedves 

évszak. Az osztályban sokan beöltöztek valamilyen jelmezbe, ahogyan én is. Ezt szeretném 

most elmesélni. 

Ezen a mulatságon én gomba voltam, vagyis légyölő galóca. Érdeklődve 

néztem, hogy ki minek öltözött be. Nekem az Ágrólszakadt legény és 

Hódmezővásárhely tetszett a legjobban. Egy társam Avatar lánynak öltözött, 

s a sorakozásnál össze kékezte a ruhámat. Nagyon izgultam nehogy elszúrjam 

a felvonulást. Szerencsére a végén jót mulattam. 

Nekem nem az számított, hogy nyerek-e, vagy sem, az volt a lényeg, hogy jót 

mulatozzunk.   

           Garai Dominika (3.a) 

 

 

Pénteken az iskolánkban volt az alsós farsang. Én az egyik osztálytársammal, 

Vikivel öltöztem be. Mi voltunk az álompár. Nagyon sok ötletes jelmez volt. 

Amelyik különösen tetszett az Ágrulszakadt ember. A szülők sok finom 

süteményről gondoskodtak. Ráadásul még tortát is nyertünk. 

 

 

Kősasvári Dávid (3.a) 

 

 

 

Nagy izgalommal vártuk a farsangot. Az elmúlt héten nagyon sokat 

beszélgettünk a jelmezeinkről. Az idén nem készültünk csoportos 

produkcióval, de így is nagyon élveztük a műsorokat. Akinek volt jelmeze, 

az felvonult benne, és ameddig a zsűri döntését vártuk, addig táncoltunk. 

Eredményhirdetés után az osztályban süteményt ettünk, és beszélgettünk. 

Akire rámosolygott a szerencse, még tombolán is nyerhetett. Gyorsan és 

vidáman telt el az idei farsang is. 

Dávidházi Dóra (3.a) 
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Március hónap 

Az elnevezés a latin Martius hónapnévből ered. Annyit tesz: Mars (isten) 

hava. Rómában, az ősidőkben az év kezdő hónapja volt, megfelelően a 

Földközi-tenger vidékén elterjedt tavaszi – napéjegyenlőségi — évkezdési 

szokásnak. Az ősi Róma a tavasz-újévet március Idusán, holdtöltekor 

ünnepelte. Március régi magyar neve Böjtmás hava. Az elnevezés arra utal, 

hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire valóban 

márciusra esik. Hónapunkat nevezték Kos havának is a március 21-ével 

kezdődő új csillagászati év első hónapjáról.  

MÁRCIUS 12. – Nagy Szent Gergely; Gergely-járás 
 

Időjóslás: E napra rossz időt jósolnak, ha Gergely megrázza szakállát: az havazást jelent. 

I. Gergely vagy Nagy Szent Gergely (kb. 540 – 604. március 12.), ősei régi római 

arisztokraták voltak. 64.-ként foglalhatta el a pápai trónt 590. szeptember 3-án.  A 

középkor egyik legnagyobb hatású egyházi vezetője, akinek uralkodása alatt a 

népvándorlás zavarai közepette megerősödött a keresztény vallás. A nép pápája 

megreformálta a katolikus egyház felépítését, műveiben pedig hatással volt a 

világi társadalom felépítésének módozataira is. 

 

Gergely-járás: I. Szent Gergely 

kolostoriskolák szervezője, az iskolák pártfogója, a gregorián-

éneklés megteremtője volt. A szokás iskolai ünnepségben 

gyökerezik, amelyet IV. Gergely pápa rendelt el 830-ban I. 

Szent Gergely tiszteletére. Ilyenkor a diákok végiglátogatták a 

falu házait, adományokat kérve a tanító és az iskola számára. 

Gergely-járás másik célja a nemcsak az adománygyűjtés volt, 

hanem az iskolába való verbuválás is. 

A Gergely-naptár: 1582. február 24-én adta ki XIII. Gergely 

pápa rendeletét, melyben rendelkezett a ma is használatos, gregorián névvel illetett naptár 

bevezetéséről. Julius Caesar naptárreformja óta 365 napos évvel számoltak, melyhez minden negyedik 

esztendőben egy szökőnapot kapcsoltak. Ez volt a Julián naptár. Ez azt jelenti, hogy az átlagos évet 365 

és ¼ napban határozták meg, ami nagyjából meg is felelt a valóságnak; a valódi napév ettől mindössze 

11 perccel tért el, ami egy-egy alkalommal elhanyagolható különbséget adott, évszázadok alatt viszont a 

késés több napra duzzadt. Az eltolódásnak főként az egyházi 

ünnepek kapcsán volt jelentősége, de a 16. századra kialakuló 10 

napos eltérés néha már a mezőgazdasági munkákban is zavart 

okozott. A naptár korrekciójával és az időszámítás reformjával 

végül XIII. Gergely pápa idején született megoldás. Gergely-

kalendárium annyiban módosított a Julián naptáron, hogy a 

kerek százas évek közül csupán a négyszázzal oszthatókat 

hagyta meg szökőévnek, így mindig sikerült behozni azt a 

késést, ami egy évszázad alatt felhalmozódott. A másik fontos 

rendelkezés a naptár korrekciója volt: XIII. Gergely 

kalendáriumában 1582. október 4-ét rögtön 15-e követte, így 

„eltűntek” a Caesar kora óta felhalmozódott felesleges napok.  



 

5 

Március 18-19-21. – Sándor, József, Benedek  

 

Időjóslás: „Sándor, József, Benedek, zsákban hozák a meleget” – 

Sándor napja az első igazán meleget hozó nap. Ezeken a 

napokon kezdődik a tavaszi felmelegedés. Ha ezekben a 

napokban kisüt a nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, ha 

nem süt ki, akkor hosszú, esős őszre lehet számítani. 

 

Március 19. – József 

 

A három névnap közül időjóslás szempontjából, szokásokban és hiedelmekben a leggazdagabb József 

napja a legjelentősebb: 

 A hagyomány szerint a madarak megszólalnak ezen a napon, mert „Szent József kiosztotta nekik a sípot”.  

 amilyen az idő ezen a napon, olyan várható még 40 napig, 

 ha fúj a szél, az év minden napján fújni fog, 

 Az Alföldön úgy vélik, ha szivárvány látható, a széles sárga sáv jó búzatermést, a széles piros sáv bő 

bortermést ígér. 

 József-napkor hajtották ki először a marhákat a legelőre és ez a nap a méhek kieresztésének ideje. 

 Ezen a napon érkeznek a fecskék. Ilyenkor mondogatták a gyerekek: „Fecskét látok, szeplőt hányok!” 

Március 21. – Benedek 

A csillagászati tavasz első napja, a napéjegyenlőség ideje. Ezen a napon a Nap az Egyenlítő 

magasságában halad át az égen, sugarai merőlegesek a föld forgástengelyére, éppen keleten kel, és 

nyugaton nyugszik, a nappalok, valamint az éjszakák hossza az egész 

földgolyón egyenlő. 

Nursiai Szent Benedek (Nursia, 480 körül – Monte Cassino, 543/547. 

március 21.): a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója. 530 körül 

alapította meg saját kolostorát – a bencés szerzetesrend anyakolostorát – 

Dél-Itáliában, Monte Cassino hegyén.1964-ben VI. Pál pápa a nyugati 

szerzetesség alapítójaként és az európai szellemiség alakítójaként „Európa 

védőszentjévé” nyilvánította.  

Időjóslás: A néphit szerint, ha dörög az ég, 40 napig szárazságra lehet számítani 

vagy száraz lesz a nyár. 

Március 25.  - Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja 

 

Március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe. Régi magyar neve, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony, és a hozzá fűződő gazdag 
hiedelemanyag mutatja, hogy az oltás, szemzés hagyományos 
napja volt. A népi hiedelem szerint e napon kell a fákat oltani.  
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Horváth Piroska 
 

Tavasztündér 
 

Tündérünk gyöngyházán nyílnak az ablakok, 

Sötétség búcsút int - nyújtóznak nappalok. 

Éltető esőcsepp koccan az üvegen, 

újulás tornázik szusszanó rügyeken. 

 

Fátyolos hajnalon könnyező kikelet, 

csillanó gyöngyökkel szórja a ligetet, 

magnóliaágon moccan a nyugalom, 

pattan egy rügy csendben ébredő lugason. 

 

Bársonyos pitypangon pillangó szendereg, 

napsugár melegén változás hempereg. 

Fűhárfa játszik lágy, csendülő dallamot, 

karcsú tavasz lehel mézízű balzsamot. 

 

Szivárványpillantás azúrkék szemében, 

írisze megcsillan nyújtózó reményben. 

Izgágán szöszmötöl - megfejt vén titkokat, 

fürkészi szépségét, szelencét nyitogat. 

 

Kúszik a nap fénye, arcokat simogat, 

eljött az ideje - rügyeket bontogat. 

Ragyogó tekintet kémleli csodáit, 

kattan az ébredés - kitárja szobáit. 

 

Tejfogú reménység anyaföld ölében, 

gőgicsél édesen jövendő tövében, 

szeplős kis arcocskán csillanó látomás, 

selyemgyolcs melegén sarjadó változás. 

 

Cirógat jövendőt aranyló esővel, 

eljött az újulás meghímzett mezővel, 

tejszínhabfelhőkön hintázó, szép remény, 

dúdoló réten át táncoló tünemény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustra Ferenc 

Megjött a tavasz 

 

Ma igazán szép nap volt, 

A nap végre szikrázott. 

Felhőtlen volt az égbolt, 

Tavaszi nap szinte lángolt. 

Velem szemben, künn a parkban, 

Kutyák hancúroztak vidáman. 

Nehéz nap volt, dolgoztam, 

Szolit elláttam csicsásan. 

Kiálltam az ajtó elé, 

Nap sütött rám lefelé. 

Örültek a kutyák; én is, Lám! 

Megjött a tavasz, mégis 

Áprily Lajos 

Március 

A nap tüze, látod, 

a fürge diákot 

a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt. 

Csengve, nevetve 

kibuggyan a kedve 

s egy ős evoét a fénybe kiált. 

 

Régi, kiszáradt 

tó vize árad, 

néma kutakban a víz kibuzog. 

Zeng a picinyke 

szénfejü cinke 

víg dithyrambusa: dactilusok.  

 

Selymit a barka 

már kitakarta, 

sárga virágját bontja a som. 

Fut, fut az áram 

a déli sugárban 

s hökken a hó a hideg havason. 

 

Barna patakja 

napra kacagva 

a lomha Marosba csengve siet. 

Zeng a csatorna, 

zeng a hegy orma, 

s zeng - ugye zeng, ugye zeng a szived? 
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Tavaszi divatőrület 

 
Minden évben más és más az őrület, de még mindig 
vannak olyan darabok, amiket egyszerűen nem lehet 
kitörölni a forgalomból. Ilyen például a 
farmerdzseki, a színes rövidnadrág, a mintás pólók 
stb. Ugyanakkor rengeteg mintás ruhát is látok a 
lányokon. Ez a divat nyáron és tavasszal is nagyon 
trendi, egy egyszerű topánkával nagyon jól mutat. 
Ha már a cipőknél tartunk, nyáron a telitalpú magas 
sarkú vagy a virágos, mintás vagy akár egyszínű 
balerina cipő vezet a ranglistán. A mintás 
cicanadrág vagy nadrág is nagyon divatos. 
Ha festeni akarjuk a körmünket, a világos színeket ajánlom, mint például világoskék, sárga, 
korallszín, de ha valaki már profi, akár mintát is csinálhat rá. Ezeket a következő lapszámban 
jobban ki is bogozzuk. Remélem tudtam segíteni pár tippel! 
Sokan mondják, hogy soha nem írok a fiú divatról és én nem is nagyon értek hozzá.  
Azért megpróbálom ajánlani a barna farmereket, s úgy látom, hogy most nagyon népszerűek 
egy tornacsukával. A fiúknak is ugyan azt mondom: nyáron és tavasszal a mintás színes 
pólók jól passzolnak mindenhez.  
Ha van még ötletetek, hogy miről szeretnétek többet hallani, jelezzétek a szerkesztőség felé!   
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Új rovattal jelentkezik a Platán lap. Az informatika, számítástechnika világába kalauzol el, illetve játékokról olvashattok leírásokat. 

3D-s szerkesztő programok: 

SketchUp  

 

A program segítségével a 3D tárgyak körvonala változtatható. A tradícionális 

CAD programokkal szemben ezt a szoftvert kezdők is használhatják, néhány 

egyszerű eszköz használatával épületek, házak és gépek 3D képét készítheti 

el. A hátterek könnyen hozzáadhatók és változtathatók, a kész modelleket 

pedig a Google Earth-ön publikálhatjuk. 

 

Blender 3D 

Az egyik legjobb és legnépszerűbb teljesen ingyenes 3d modellező és 

animáció készítő szoftver. elképesztően jó minőségű filmet lehet vele 

készíteni. a képre kattintva átjutsz a film weboldalára, ahonnan többféle 

formátumban ingyenesen letöltheted. Létezik hordozható változata is, tehát az 

USB tárolódon viheted magaddal mindenhová.  

 

Sweet Home 3D 

 

Egyszerű kezelés jellemzi az ingyenes, Java-alapú lakberendező szoftvert. 

Tervezésnél először a szobák pontos alaprajzát kell elkészítenünk 

kétdimenzióban, majd a programban található, illetve a fejlesztő weboldaláról 

letölthető lakberendezési tárgyakat és egyéb kiegészítőket helyezzük el ízlésünk 

szerint. A szoftver háromdimenziós látványterv azonnali elkészítésére is 

alkalmas, amiket kinyomtathatunk, vagy képben elmenthetünk. 

 

 

 

2014 Top 10 játékok: 

1. The Witcher 3 

2. Assasin’s Creed: Black Flag 

3. Watch Dogs 

4. Battlefield 4 

5 .BioShock Infinite 

 

 

 

 

6. Titanfall 

7. Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition 

8. Arkham Asylum 

9. Mass Effect 3 

10. DiRT 3 

A kiemelt játékokról leírás és gépigény olvasható. A 

következő számokban a többi játékról olvashattok 

részletesebben.

Assasin’s Creed: Black Flag 

1715-öt írunk, ez a kalózok aranykora, a helyszín pedig a Karib-tenger térsége, ahol Connor Kenway nagyapja, a vakmerő 

kapitány, Edward Kenwaya főhősünk. Bizony: az Assassin'sCreed4-ben egy kalózt irányíthatunk, a tengeri kutyák életének 

minden fontosabb elemével egyetemben (hajózás, legénység, kincsek…soroljuk?). 

Minimális gépigény: 

 OS: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 (Csak 64-bites) 

 Processzor: Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.6 GHz vagy AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 

GHz,  

 Memória: 2 GB RAM,  

 Videokártya: Nvidia GeForce GTX 260 vagy AMD Radeon HD 4870 

 DirectX: DirectX Redistributable (2010 Június),  

 Merevlemez: 30 GB szabad hely,  

 Hangkártya: DirectX-kompatibilis hangkártya a legfrissebb driverekkel,  

 Perifériák: Windows-kompatibilis egér és billentyűzet szükséges, kontroller támogatás.  
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Ajánlott gépigény: 

 OS: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 (Csak 64-bites operációs rendszerek támogatottak),  

 Processzor: Intel Core i5 2400S @ 2.5 GHz vagy AMD Phenom II x4 940 @ 3.0 GHz,  

 Memória: 4 GB vagy több,  

 Videokártya: Nvidia GeForce GTX 470 vagy AMD Radeon HD 5850 (1 GB VRAM-mal és Shader Model 5.0-

támogatással).  

 A megjelenéskor támogatott videokártyák listája: Nvidia GeForce GTX 260 vagy jobb, GT 400, GT 500, GT 600, 

GT 700 széria vagy AMD Radeon HD 4870 vagy jobb, HD 5000, HD 6000, HD 7000 széria. 

 

 

Watch Dogs 

A Watch Dogs egy sandbox akciójáték, melyben ultramodern technológiát 

használó kütyük segítségével kell levadásznunk célpontjainkat. Hősünk neve 

Aiden Pearce egy hacker, aki feltörte Chicago városirányító-rendszerét és így 

mindent tud a város lakóiról, amit csak tudni lehet.  

 

Minimum: 

 Processzor : IntelCore 2 Quad Q8400 2.66 Ghz vagy AMD Phenom II X4 940 3Ghz 

 RAM: 6 GB 

 Videókártya : 1024 VRAM DirectX 11 shader 5.0 

 Merevlemez: 25 GB 

Ajánlott: 

 Processzor: Core i7 3770 3.5Ghz, vagy AMD FX-8350 4.0Ghz  

 RAM: 8 GB  

 Videokártya: 2048 VRAM DirectX 11 - Shader Model 5.0, vagy nagyobb  

 Hangkártya: Surround Sound 5.1 kompatibilis  

 

Titanfall 

A Respawn Entertainment saját tempójában, közel háromévnyi titkolózás után a 

2013-as E3-on mutatta be hivatalosan is a Titanfall névre keresztelt játékukat, 

mellyel igyekeznek újraértelmezni a multiplayer  játékélményt. A csapat ezúttal 

a szólista móddal nem fecsérelte az idejét, s csak arra koncentráltak, hogy a 

játékmenet kellően jó és újszerű legyen, amire mellesleg szükség is volt, 

ugyanis egy sajátos megközelítést választottak, nevesen egyszerre vannak a 

csatatéren gyalogosok és több méter magas fémszörnyetegek, úgynevezett 

Titánok. 

Gépigény: 

 OS: Windows Vista SP2 64-bit / Windows 7 SP1 64-bit / Windows 8 64-bit 

 CPU: AMD Athlon X2 2.8GHz / Intel Core 2 Duo 2.4GHz 

 RAM: Legalább 4 GB 

 Tárhely: Legalább 50GB szabad hely 

 VIDEO: AMD Radeon HD 4770 512MB RAM vagy jobb / Nvidia GeForce 8800GT 512MB RAM vagy jobb 

 DirectX: DirectX 11 

 Bevitel: Billentyűzet és egér, Microsoft Gamepad 

 Hálozati követelmény: 512kbps letöltési és 384kbps feltöltési sebesség  
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ENGLISH CORNER 

Spring Vocabulary - Flowers 

 

 

 

 

 

 

      rose    hyacint     daisy 

 

 

 

 

lavender 

       marguerite 

  

 

 

daffodil 

 

 

 

 

 

tulip 
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1872. március 1. - Az amerikai kongresszus döntött a Yellowstone Nemzeti Park 

létrehozásáról. ►  

◄ 1817. március 2. - Megszületett Arany János, író, költő, 

műfordító, a Toldi szerzője.  

Nagyszalontán látta meg a napvilágot. Debrecenben tanult, 

majd tanítóskodott, festett, 1836-ban színésznek állt. 1840-

től aljegyző Szalontán, 1842-től a helyi gimnázium rektora. Az 1850-es években a nagykőrösi 

gimnáziumban tanított, 1860-től Pesten élt. 1865-ben megválasztották az Akadémia 

titkárának, majd 1870-79 között az intézmény főtitkára volt. Első nagy írói sikere a Toldi 1847-

ben, amely Petőfi barátságát is meghozta, s ez a kapcsolat életre szóló útravalót jelentett 

számára. Az önkényuralom éveiben visszavonultan élve alkotta kiemelkedő balladáit és 

elbeszélő költeményeit. Ekkori balladái főleg nemzeti jellegűek: a Hunyadi-balladakör darabjai, a Zách Klára, a Szondi két 

apródja, végül a leghíresebb: A walesi bárdok, amely az ellenállás szimbóluma lett. 1860-tól ismét Pesten élt és 

bekapcsolódott az irodalmi életbe, a Kisfaludy Társaság igazgatója lett, majd az Akadémia titkára volt. Élete végén Őszikék 

címmel adta ki lírai hangvételű verseit, a híres `Kapcsos könyv”-et.  

1902. március 6. - A Real Madrid futball klub megalapítása.  

1902-es megalapítása óta a spanyol élvonal tagja, még sosem esett ki. 32 bajnoki 

címével és 18 kupagyőzelmével a legeredményesebb spanyol csapat, emellett 9 

alkalommal nyerték meg a Bajnokok Ligáját (BEK-et is beleszámítva), ami szintén 

rekord. A csapat kétszer az UEFA-kupát is elhódította, így az összes európai 

kupagyőzelmek tekintetében is az első helyen áll (9 BL, 2 UEFA-kupa).  ► 

  

604. március 12. - Nagy Szent Gergely ünnepe. ► 

 

◄ 1848. március 15. - Győzött Pesten a forradalom.  

Március 15 jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. A bécsi 

forradalom hírére a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal 

elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Landerer Lajos és Heckenast 

Gusztáv nyomdájában, cenzúra nélkül kinyomtatták a 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő 

költeményét a Nemzeti Dal-t. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent 

meg. Itt felolvasták a 12 pontot. Ez után a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket.  

Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.  

 

1894. március 20. Meghalt Kossuth Lajos  

A gróf Batthyány Lajos vezette első magyar 

felelős kormány pénzügyminisztere, a 

Honvédelmi Bizottmány elnöke. ►  

 

◄ 1992. 03. 22. A víz világnapja. 

A dublini környezetvédelmi világkonferencia javaslatára az ENSZ 47. ülésszaka ezt a 

napot a víz világnapjává nyilvánította. 
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Godzilla (2014-es 3D mozifilm) 

amerikai akció/kalandfilm, 2014 

 

A Warner 2014-re egy teljesen újragondolt filmmel áll elő a japán szörnyről, 

aminek a tör ténete nem kapcsolódik az 1998-as Roland Emmerich alkotáshoz. 

Rendezőnek Gareth Edwardsot kérték fel, aki a Monsters című kis költségvetésű 

filmet hozta össze. 

A Hobbit 2 – Smaug pusztasága 

amerikai-angol-új-zélandi fantasy/kalandfilm, 2013 

 Bilbónak, Gandalfnak, Thorinnak és társaiknak a 

Ködhegység alagutaiból kikerülve újabb veszedelmekkel kell szembenézniük. 

Gandalfnak el kell utaznia egy időre, délre, így Bilbó és a törpék nélküle néznek 

szembe a Bakacsinerdő lakosaival. Pókok és az erdei tündék is fogságba ejtik a 

törpöket, így ismét Bilbóra vár, hogy kiszabadítsa őket. A csapat tagjai a 

Hosszú-tavi Király meleg fogadtatása után végre elindulhatnak a magányos 

hegy felé, hogy szembenézzenek Smauggal, a sárkánnyal és visszavegyék azt, 

ami amúgy is az övék... 

Herkules legendája 

amerikai kalandfilm, 2014 

Herkules végzete születésekor elrendeltetett: 

Zeusz megjósolta, ő lesz az, aki legnagyobb harcosként a zsarnoki uralmat 

megdöntve elhozza a békét. Azonban az ifjú félisten még nem is sejti, 

mekkora utat kell megtennie, hogy sorsa beteljesedjen. Egyetlen vágya, hogy 

igaz szerelmével, Hébével lehessen. A gyönyörű krétai hercegnőt viszont 

Herkules testvérének, Iphiklésznek szánták feleségül. Herkulest Egyiptomba 

száműzik, rabszolga kereskedők kezére kerülve pedig eladják gladiátornak. Az 

egyre népszerűbb harcos nem adja fel a küzdelmet, bosszút akar állni a 

királyon, az összeesküvőkön. Herkules rájön, hogy sokkal nagyobb erő lakozik 

benne, mint azt valaha is elképzelte: Zeusz fiaként isteni hatalommal bír. A 

vakmerő és bátor harcos visszatérve hazájába, az elnyomottak élére áll, és 

vezérükként indul a király elleni küzdelembe, hogy megszabadítsa a 

birodalmat a félelemtől, és az elnyomástól, beteljesítve ezzel az isteni jóslatot.  

Márciusi slágerlista 

 
1. Pharrell Williams -- Happy 
2. Avicii -- Hey Brother 
3. Pitbull feat. Ke$ha -- Timber 
4. Cris Cab -- Liar Liar 
5. Shakira feat. Rihanna - Can't Remember To…  
6. Fool Moon -- It Can't Be Over 
7. Bastille -- Of The Night 
8. Mr. Probz -- Waves 
9. Faul & Wad Ad vs Pnau & Pnau -- Changes 
10. Kylie Minogue -- Into The Blue 

11. OneRepublic -- Counting Stars 
12. Kállay Saunders András -- Running 
13. Bogi -- We All 
14. Vance Joy -- Riptide 
15. Király Viktor feat. DMC -- Running Out Of Time 
16. Ed Sheeran -- I See Fire 
17. Lady Gaga feat. R. Kelly -- Do What U Want 
18. Halott Pénz feat. Mentha & Diaz -- Hello lányok 
19. Eminem feat. Rihanna -- The Monster 
20. New Level Empire -- The Last One 

 

 

http://filmek.s9.hu/herkules-legendaja/
http://filmek.s9.hu/2014-filmek/
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- Jean, pettyes a ribizli? 
- Nem, uram. 
- Akkor megint katicabogarat ettem. 

- Jean, ma vendégek jönnek. Vágjunk 
jó képet hozzájuk! 
- A falon lévő Munkácsy jó lesz, uram?  

- Hozzon egy éles kardot, Jean! 
- Minek, uram? 
- Hogy élen járhassak. 

- Jean, eressze le az órámat az 
ablakon! 
- Minek uram? 
- Mert fel akarom húzni. 

 

1. Két rendőr beszélget: 
- Képzeld, a sógorom meghalt epilepsziában. 
- És hazahozzátok, vagy ott temetitek el? 

2. A rénszarvas mászik fel a szilvafára.  
Látja ezt a medve és megkérdezi: 
- Te rénszarvas, minek mész oda? 
- Almát enni. 
- De hiszen ez szilvafa. 
- Nem baj, hoztam magammal. 
 

3. Óra előtt: 
Diák: - Kijavította a dolgozatot? 
Tanár: - Nem. Más diákjaim is vannak. 
Órán: 
Tanár: - Kész a házid? 
Diák: - Nincs...más tanáraim is vannak. 

4. Történelem órán: 
- És mondd csak, fiam, hol van Hadriánusz fala? 
- Hát, gondolom, hogy Hadriánusz kertjében. 

Játékos anyanyelvünk 

Kérdés-felelet: 

 

 Miért szór a szőke morzsát a WC-be? Eteti a toalett-kacsát. 

 Mit látsz, ha mélyen egy szöszi szemébe nézel? A hajhagymáit. 

 Miért jó az ejtőernyősöknek? Mert esőben nem áznak. 

 Mi hasonlít legjobban az emberre? A rendőr. Megszólalásig. 

 Ki lehet a mosómedve eszményi társa? A teknősbéka. 

 Hogyan nevezik a vízen járó matrózt? Tengerészgyalogos. 

 Mi a neve a nagyon kemény sajtnak? Cementáli. 

 Miért tévednek kevesebbet az állatok? Mert tévedni emberi dolog. 

 Ki terít meg ebédre az állatóvodában? A napos csibe. 

 Mivel lepte meg Jimmy a vendégeit? Egy ravasz húzással. 

 

  

 

"A zongorán játszik Liszt Ferenc." 
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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! 

A három rejtvény együttesen számít egy megoldásnak, tehát a külön-külön eltalált 

megoldásokért nem jár nyeremény! 

1. Helyezz át egy szál gyufát úgy, hogy igaz egyenlőséget kapj!  

 

2. Vegyél el két szál gyufát úgy, hogy 2 négyzet 

maradjon az ábrán! 

3. Helyezz át 2 gyufaszálat úgy, hogy 4 egyenlő oldalú háromszöget kapj! 
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      Suliszkóp – Március

Bármilyen lehetetlennek tűnő követelésekkel találkozol, semmi nincs, amit ne tudnál megoldani. A nagyobb 

feladatokat szedd apróbb részekre és oldd meg lépésről lépésre!  

 

Bármilyen problémával is nézel szembe, egész biztos, hogy nem fog sikerülni egyedül.  

Ne zárkózz be, hiszen rengeteg ember van, aki a segítségedre lesz!  

 

Nagy a valószínűsége, hogy valaki alábecsüli képességeid és kioktat.  

Ne is figyelj rá, inkább neked kellene tanítanod egyet, s mást az illetőnek!  

 

Sok társadnál beérik a hosszú, fáradságos munka gyümölcse. A legjobb, amit ilyenkor tehetsz, hogy őszintén örülsz 

sikereiknek. Ne legyél féltékeny, eljön majd a te időd is!  

 

Már megint jönnek azok a fura érzések - tudod melyikek.  

Szinte állandóan parázol valamitől, pedig az egyetlen veszélyforrás te magad vagy!  

 

A siker egyik alapköve, hogy jó kapcsolatokat ápolj a többiekkel. Ezzel semmi gond nincs. Viszont még 

gyakorolnod kell, hogyan kommunikáld, ha más véleményen vagy, mint ők!  

 

Ideje letisztáznod magadban, mit is akarsz elérni valójában. Amint tudatosítod ezt magadban, már 

könnyen meg is szerzed. Viszont addig jobban jársz, ha másoknak segítesz.  

 

Olyasvalamivel találkozol tanulmányaid során, ami pozitív hatást gyakorol magánéletedre. Jól figyelj, hiszen sosem 

tudhatod előre, milyen létfontosságú információt hallasz!  

 

A szokásosnál is jobban foglalkoztatni kezd a jövő. Ásd bele a különféle sulis és tinitanácsadó oldalak 

tartalmaiba, hátha ihletet kapsz a tervezgetéshez!  

 

Bármilyen nagyobb feladattal állsz szemben, nem szabad haboznod. Állj neki mielőbb, mivel nagy sikereket 

érhetsz el bármiben, amihez most kezdesz hozzá.  

 

Ha segítségre van szükséged, le kell ülnöd valamelyik tanároddal vagy szülőddel. A beszélgetés során 

közelebb is kerültek egymáshoz!  

 

Vegyél mély levegőt, ha új arccal találkozol a suliban. Könnyen megeshet, hogy változtatnod kell kicsit bevett 

szokásaidon, de ne stresszeld túl a dolgot!  
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Főszerkesztő: 

Török Zsolt 

Szerkesztők: 

László-Molnár Angelika 

Csikós Erzsébet 

 

Gazdag Panna 6.a 

Lázár Szabina 6.a 

Farkas Izabell 6.a 

Ménesi Flóra 6.a 

Kősasvári László 6.a 

Nyári Máté 6.b 

 

Az újság kiadását támogatja a DÖK. 


