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Január az év első, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Ez a hónap az első római naptárban 
azonban még nem szerepelt, az ugyanis csak a mezei munkák szempontjából számba vehető tíz 
hónapot vette figyelembe. A fennmaradó téli holt időt  az i.e. 700 körüli naptárreform idején iktatták be 
az új 12 hónapos holdnaptárba Ianuarius és Februarius néven. Január hónapunk nevét Ianusról 
kapta, aki a kezdet és a vég istene volt a római mitológiában. A hónap ősi magyar neve fergeteg hava, 
de nevezték boldogasszony havának és télhónak is, a magyar nyelvújítók a januárnak a zúzoros 
nevet adták. 

Jeles napok januárban 

Január 1. - az új év első napja: Római hit szerint minden cselekmény kezdete, annak kedvező vagy 
kedvezőtlen volta előjel annak sikerére vagy balsikerére. „Minden kezdésben benne a jó meg a rossz” 
– mondja Ovidius. Ezért Rómában vidám hangulatban üdvözölték az újévet, hogy az egész esztendő 
ugyanígy teljék el. Az emberek édes ételeket, mézet, datolyát, aszalt fügét fogyasztottak, pénzzel és 
más figyelmességekkel ajándékozták meg egymást. A január 1-i évkezdő nap kezdeti szokásai közé 
tartozott, hogy a konzulok hivatalba lépésükkor fehér bikát áldoztak, rabszolgákat szabadítottak fel, s 
a szenátus megtartotta első ülését.  
 
Január 6. – Vízkereszt napja: A vízkereszt elnevezés Krisztus megkeresztelkedésére utal. Ennek 
emlékére a nyugati egyházakban a templomokban vizet szentelnek, s e szentelményből a hívek 
igyekeznek hazavinni valamennyit. A szentelt víz ugyanis sok mindenre használható az év folyamán. 
A vízszentelés mellett ilyenkor a házakat is megszentelték. Ennek a szokásnak koledálás a neve. Az 
ünnephez tartozott a Háromkirályok megjelenítése: a Háromkirály-járás is. Mint az év sok különleges, 
ünnepi alkalmához, ehhez a naphoz is kapcsolódott időjárásjóslás: "Ha Vízkeresztkor megcsillan a víz 
a kerékvágásban, nem lesz hosszú a tél." Vízkereszt napja utat nyit a sok vidámsággal, muzsikával 
járó farsang időszakának is. 
 
Január 17. - Szent Antal napja: Keresztény családban született,s igen magas kort ért meg. Korabeli 
források tanúsága szerint 105 évesen halt meg. Egy alkalommal a szentmisén hirtelen arra a 
fölismerésre jutott, hogy neki szól az, amit Máté evangéliumából éppen felolvastak a híveknek: "Ha 
tökéletes akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között… Aztán gyere, és 
kövess engem!" Az ifjú Antal úgy érezte, hogy követnie kell Jézus parancsát. Eladta a családi birtokot, 
és ami nem volt szükséges a húgáról való gondoskodáshoz, azt mind a szegényeknek adta, s életét 
remeteként élte.  
 
Január 18.: Szent Margit ünnepe: A vesztett muhi csata után a Dalmáciába menekült IV. Béla 
gyermekeként született. Szülei – a tatároktól elszenvedett vereség miatti kétségbeesésükben – 
felajánlották őt Magyarország megmentéséért. Margit ennek megfelelően 
hároméves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos 
nevelésben részesült. Később a Nyulak szigetén (a mai Margit-szigeten) lévő 
zárdába került át, amelyet apja építtetett. Itt került sor Margit fogadalomtételére 
1254-ben. Később két alkalommal is lehetősége lett volna fogadalma 
visszavonására, ő azonban hű maradt esküjéhez. Az önfegyelmezés és keresztény 
szeretet példaképe volt. A legalacsonyabb rendű munkát is szívesen végezte, és a 
legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. A 
legenda szerint jövendőmondó képességekkel is rendelkezett, amellyel olykor 
apjának is segítségére volt diplomáciai gondjai megoldásában. 1270. január 18-án 
halt meg a Margit-szigeti kolostorban. Holtteste halála után három hétig nem indult 
oszlásnak, ráadásul rózsaillatot árasztott. 
Boldoggá avatása már 1276-ban megtörtént, szentté avatására azonban évszázadokat kellett várni. 
XII. Piusz pápa 1943-ban avatta szentté. 
 
Január 20. - Fábián és Sebestyén napja: Szent Fábián a 3. században élt, egy ideig pápa is volt. 
Szent Sebestyén ókeresztény vértanú, római császári testőrparancsnok volt, akit keresztény hite miatt 
298-ban Diocletianus császár kivégeztetett. Ő a polgári lövészegyletek, a nyilasok és puskások 
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védőszentje. A hagyomány szerint ez az első tavaszébresztő nap, ekkortájt kezdenek a fák 
mézgásodni, nedvet szívni.  
Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze. Amikor a járványok 
kialakulnak, a nép hozzá imádkozik.  
 
Január 22. - Szent Vince napja: Vince országosan ismert borvédőszent volt. Vincét a középkortól 
kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél sötét hatalmait és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját. 
Napja általános termésjóslónap: "Ha szent Vintze napja fénylik, azt mondják a boros gazdák, hogy 
megtelik a pintze, és sok jó bort várhatni." "Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince".De ki volt Szent 
Vince, akit védőszentjüknek tartanak a magyarországi vincellérek is? Zaragozai Vincét, a 
Diocletianus-féle keresztényüldözés idején Valenciában vetették börtönbe, 304-ben halt vértanúhalált. 
Csontjait Valenciában őrzik. Neve latin eredetű (Vincentinus), jelentése győzedelmes. Európában jól 
ismert védőszent, aki Portugália patrónusa, a vigneroni szőlőhegyeké, a német és a francia 
vincelléreké, tévesen a nevében levő „vin” (bor jelentésű) szótag alapján a párizsi borkereskedőké is.   
 
Január 25. - Pál napja: Ezt a napot pálfordulónak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, mely 
szerint a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, és innentől Pál apostol 
néven emlegetik.  
Pál fordulása termésvarázsló -, de főleg jósló nap. Általános hiedelem szerint Pál 
fordulásakor a tél ellenkezőjére fordul, vagy jégtörő, vagy jégcsináló lesz. 
Termésjósló jelek is felfedezhetők e napon. Az egész napi jó idő pl. jó termést 
jelent. "Ha Pál napján fúj a szél, szűk szénatermés várható."  
Topolyán nem elégedtek meg a regulák jóslataival, ők maguk vallatták meg a 
jövőt. Pálpogácsát sütöttek. Életkor szerinti nagyságban annyi pogácsát 
készítenek, ahány családtag van. Mindegyik pogácsába egy-egy lúdtollat tűztek. 
Ha sütés közben valaki pogácsáján megégett a toll, akkor halál várt rá az évben, 
ha pedig megpörkölődött, akkor valami betegség leselkedett az illetőre.  
 
 

 

Január 1.: 1823-ban ezen a napon született Petőfi Sándor. Aki magyarul azt mondja: költő — 
mindenekelőtt Petőfire gondol. Verseinek egy része nemcsak közismert, de olyan népdallá vált, 
amelyről sokan azt sem tudják, hogy Petőfi írta. Nem lehet úgy magyarul élni, hogy az ember ne tudja 
kívülről a Petőfi-versek számos sorát. S mindehhez ő a legvilághíresebb magyar költő: ha valamelyest 
művelt külföldinek azt mondják: magyar irodalom — akkor mindenekelőtt Petőfi jut az eszébe. Adatait 
szinte fölösleges leírni: oly ismertek, mint versei. Ki ne tudná, hogy az 1822-ről 1823-ra virradó 
szilveszter éjszakáján született? Ki ne tudná, hogy Petrovics Sándornak hívták? Hogy mindössze 
huszonhat évet élt? Hogy 1848 forradalma elválaszthatatlan a nevétől? És hogy 1849-ben, a 
Segesvár melletti csatában esett el? Ki ne tudná, hogy kora legkövetkezetesebb hazai forradalmára 
volt, aki túlnézett a polgári forradalmak céljain?  És Petőfi nem avul. Az ő forradalmisága ma is 
forradalmiság. Az ő szerelmi lángolása ma is szerelmi lángolás. Amit ő tragédiának érzett, azóta is 
folyton tragédia; és ami az ő számára humor, az mindmáig derűt áraszt. 
 
Január 15.: 1908-ban ezen a napon született  Teller Ede, világhírű magyar származású amerikai 
atomfizikus. A Műegyetemen kezdte, majd Németországban folytatta egyetemi tanulmányait, s 22 
évesen doktorált. 1935-ben érkezett az Egyesült Államokba, de egész életében kötődött a magyar 
kultúrához, a magyar nyelvhez. Pontosan és precízen beszélt magyarul, és kívülről tudott sok magyar 
verset. Vallotta, hogy a tudományos sikereit annak köszönhette, hogy a magyar nyelv volt az 
anyanyelve. Munkássága a legmagasabb fokú elismerést és a legnagyobb mértékű gyűlöletet 
egyaránt kiváltotta.  
A háború alatt az atombomba tervezésében, a háborút követően (a Reaktorbiztonsági Tanács 
elnökeként) a szerkezetileg instabil urán-grafit-víz reaktorok kiküszöbölésében, a hidegháború 
éveiben a hidrogénbomba kifejlesztésében vett részt. 
Munkásságáért számos kitüntetést kapott. Ezekről az elismerésekről nyilatkozva azt mondta: abban 
látja kitüntetése okát, hogy a hidrogénbomba elkészítésében való közreműködésével segítette a 
hidegháború áldozatok nélküli megnyerését. 
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Január 16.: 1847-ben ezen a napon született Mikszáth Kálmán. Írói pályája nehezen indult, mivel 
stílusa, eredetisége elütött korának megszokott normáitól, ezért a szerkesztők műveiből sok részt 
egyszerűen kihúztak. A sikertelenség miatt elkeseredve 1878-ban Szegedre ment, és a Szegedi 
Naplónál helyezkedett el mint újságíró. Ott aratta első írói sikereit: az 1879-es szegedi nagy árvíz és 
az ezután következő királyi biztosi korszak hálás témákkal szolgált neki: karcolataiban a királyi biztosi 
tanácsot csipkedte. 1881-ben visszatért Budapestre, s előbb a Ország-Világ című lap, majd a Pesti 
Hírlap hasábjain jelentek meg írásai. Alig fél év múlva annyira megkedveltette magát a lap olvasóival, 
hogy Jókai Mór mellett az egyik legkedveltebb szerző és humorista lett. És ettől kezdve írói útja 
egyenes vonalú. Életműve a nagyregénytől a röpke novelláig, a nagy korrajzi műtől a napi karcolatig 
átfogja a széppróza és a publicisztika minden műfajárnyalatát. Hőseit mindig egyszerre láttatja 
hibáival és erényeivel. Nála nincs angyal-ördög ábrázolási módszer. Negatív alakjaiban is sok a 
megérthető, nemegyszer szeretetre méltó csirkefogó; pozitív alakjaiban is sok a megmosolyogni való 
gyengeség vagy furcsaság. 
 
Január 22.: a magyar kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük meg annak emlékére, hogy – a kézirat 
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E 
naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával kapcsolatos díjakat. 
 
Január 23.: 1734-ben ezen a napon született Kempelen Farkas, magyar tudós. Sokoldalú tehetség 
volt. 1770 táján beszélőgépeket szerkesztett, melyek a belenyomott levegőt az emberi hanghoz 
hasonló levegőrezgésekké alakították át. Buda vízellátásának javítására vízemelőt tervezett két 
szivattyúval. A Duna partján fúrt kutakból lóhajtásos szivattyúk húzták fel a vizet. Másik híres 
találmánya a sakkozógép, melyet 1769-ben készített. A Török néven híressé vált gépben ugyan egy 
ember is el volt rejtve, de ez a találmány újszerűségéből keveset von le, hiszen az ember nem volt a 
közönség számára látható, hanem rafináltan elhelyezett tükrök és rések segítségével belülről 
tájékozódott. Ötvösként, költőként, íróként és építészként is tevékenykedett: a budai vár egyes részeit 
ő építette újjá, ő tervezte a Várszínházat, a pozsonyi várban vízvezetékrendszert épített ki, és a 
schönbrunni szökőkutak is az ő alkotásai. Emellett készített nyomtatógépet a vakok oktatásához, és 
írógépet készített egy vak bécsi zongoraművésznő részére, mozgatható betegágyat épített a himlőben 
megbetegedett Mária Teréziának. 
 
Január 24.: 1458-ban ezen a napon választották királlyá Hunyadi Mátyást. Mivel a Szent korona 
ekkor III. Frigyes tulajdonában volt, a koronázására csak hat év múlva került sor. Éppen ezért Mátyás 
uralkodásának kezdeti évei bizonytalanságban teltek: a korona nélkül nem igazán volt legitim magyar 
uralkodónak nevezhető. 1464. március 29-én a székesfehérvári országgyűlés alkalmával koronázták  
meg. Uralkodása alatt a magyar királyság helyzete megerősödött, külpolitikailag is gyarapodott, 
virágzott a belkereskedelem, fejlődött az ipar, és sosem látott fejlődésbe kezdett a kultúra (például 
csak a pápa könyvtára volt nagyobb, mint Mátyásé).  Bár Mátyásnak sokfelé és sokáig kellett 
hadakoznia, mégis tudta biztosítani az ország belső rendjét. A királyi hatalom megerősítése mellett 
tiszteletben tartotta a nemzet jogait is: fontosabb intézkedéseket a gyakorta összehívott országgyű-
léseken szavaztatott meg. Igazságossága legendássá vált: az ország törvényeinek betartását 
egyaránt kérte számon a főurakon és az egyszerű embereken, akik panaszaikkal személyesen 
fordulhattak a királyhoz is. 
 
Január 25.:  1900-ban ezen a napon született Fekete István. Jókai mellett, minden idők 
legolvasottabb magyar írója. Eddig csaknem 9 000 000 példányban adták ki műveit magyar nyelven. 
Külföldön tíz nyelven, 12 országban, 45 kiadásban jelentek meg könyvei. 
1936-ban az Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság történelmi regénypályázatára írta meg A 
koppányi aga testamentumát, amellyel első lett. 1939-ben a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda magyar 
nemzeti szellemiségű regénypályázatán a Zsellérek című regénye kapta az első díjat. Hamarosan a 
Kisfaludy Társaság tagja lett, és innentől híres írónak számított 1946-ig. Akkor a bolsevizmusról 
írottak miatt a politikai rendőrség, az ÁVO üldözte, bántalmazta. Kiverték a szemét, szétverték a 
veséjét, és hajnalban egy katonai kocsiból kidobták a János Kórház mellett. Miután kizárták a Magyar 
Írók Szövetségéből, már csupán az Új Ember és a Vigilia című folyóirat  fogadta szívesen írásait. 
Aztán újra változtak az idők: 1960-ban József Attila-díjjal tüntették ki a Tüskevár című regényéért. 
Ismét népszerű lett. Nem sokáig élvezhette, hetvenévesen érte a halál. 
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Tudod-e?.... Érdekességek a téli sportokról 
 

A szánkó az első téli sportok egyike, amellyel gyermekként találkozik az ember. Az 
első szánra utaló leletek a kilencedik század vikingjeinél lelhetők fel. A hosszú tél és 
a méteres nagy hó időszakában magyar tájakon is a szegény ember téli 
szállítóeszköze volt, amin tűzifát húzott haza az erdőből, őrölni való terményt vitt a 
malomba, kukoricát a darálóba. Természetesen készítettek gyermekszánokat is, 
amelyeket alkalmanként kisebb terhek szállítására is használtak. Sok gyermek otthonában találhatunk 
ma is ilyen ősi minta alapján készült favázas, két talpon csúszó szánkót, de ennek is van ma már 
számtalan továbbfejlesztett változata. Íme néhány: 

A Porsche autógyár sem akart kimaradni a busás hasznot hozó szánkóbizniszből, 
ezért rávette formatervezőit, hogy készítsenek egy gyönyörű, szupergyors szánkót.  
A váz alumíniumból, a talpak pedig acélból készültek, így gyakorlatilag olyan gyorsan 
csúszik, hogy lehetetlen megelőzni. Csupán 5,5 kg és olyan kicsire összehajtható, 
hogy bármilyen csomagtartóban, természetesen a sportautókéban is elfér. 

Szkeleton, a hasaló szánkó: Ez a fémvázas szerkezet arról kapta a nevét, hogy 
nagyon hasonlít a csontvázra (angolul skeleton). A szánkóhoz hasonlatos, ám a 
sokkal laposabb, szélesebb szerkezetet hason fekve kell meglovagolni, és 
lecsúszni vele az ismeretlenbe. A kanyarok során a szánkózó úgy  érezheti, 
mindjárt fejjel megy a falnak. A szánkózás legveszélyesebbjének  tartja a 
szakirodalom. 
Airboard: Levegővel felfújt mintegy másfél méter hosszú, fél méter magasságú légvonalas 
szánkófajta, amely ellenálló, jól csúszó anyagból készül. Az airboardon is hason fekve, fejjel előre 

robog lefelé az ember, a bukkanóknál pedig pár méter erejéig el is emelkedik a 
havas talajtól. A sportszer felső részén elhelyezett kapaszkodók segítik a 
fennmaradást a nagyobb buckák utáni akár több méteres repülés során (és a lejtő 
tetejére háton való felcipelést). Alul hosszanti barázdák találhatók, amelyek 
irányban tartják az airboardot a havon, a használó pedig a testsúlya jobbra-balra 
helyezésével némileg irányítani is tudja azt.  

Bob:. Az első eszközök még nagyon hasonlítottak szánkóra, idővel azonban 
megjelent az alapvető különbség: ellentétben a szánkókkal, a bob elől-hátul egy-
egy pár korcsolyaszerű talppal rendelkezik, és az első talpak kormányozhatóak, 
ezért könnyen és jól irányítható. Extraerős anyagból készül, így ellenáll a 
terhelésnek A bobozás talán leglényegesebb eleme az elrugaszkodás. Minél 
jobban sikerül a rajt, annál biztosabb, hogy te leszel a leggyorsabb. 

Snowshorts: A legtutibb téli játék a hónadrág! Overall fölé kell húzni, és már 
kész is. Nem kell cipelni, húzni a lejtőn felfelé, és leesni sem lehet róla. 
Irányítani ugyanúgy lehet, mint a "rendes" szánkót, testsúly áthelyezéssel, 
vagy lábletétellel. Anyaga kívül PVC, alatta hab betéttel.  
 

 
A tavak mellett élő embereknek, leginkább a halászoknak és a nádvágóknak alkalmazkodniuk kellett 
az időjárás változásához, ezért az úgynevezett jégpatkó elmaradhatatlan segédeszközük volt. Ez a 
cipőtalpra erősített, apró tüskékkel rendelkező fémalkalmatosság könnyítette meg a jégen való 
közlekedést. A Balatonon általában még a kivágandó lékek helyét is jégpatkóval jelölték ki a 
körvonalak „megkörmözésével”.  
A korcsolya is sokáig csak a jégen való közlekedés megkönnyítését szolgálta. Sokkal gyorsabb a 

jégpatkónál és könnyebb vele az irányváltoztatás. A középkor hajnalán ezek 
még fából készültek, vas éllel látták el őket. A XIX. század Amerikájában 
találkozhatunk először a fémből készült, cipőhöz rögzíthető talpakkal.  
A korcsolyázás Hollandiában vált szórakoztató sporttá a XIII-XIV. század 
táján. Magyarországon egészen az 1860-as évekig a korcsolyázás nem volt 

divatos sportág, a nők körében pedig különösen nem. Az 1860-as évek végén - valószínűleg a bécsi 
elődök hírére - Budapesten is szervezkedni kezdett néhány fiatalember, hogy meghonosítsa ezt a 
sportágat magyar földön is.  
Az évek folyamán, sokféle korcsolyatípus alakult ki, attól függően, hogy milyen 
célból használták őket. A műkorcsolyázók egy darab, jó minőségű acélból 
gyártott és a spiccén rovátkolt korcsolyát használnak. A jégkorongozók rövidebb, 
ívesebb, kerek spiccű acél-éles korcsolyát használnak. A gyorskorcsolyázók ún. 



 6 

gyorskorcsolyázó késeken versenyeznek, mely korcsolyák alacsonyabb szárúak és hosszabb, 
egyenes éllel vannak ellátva, ami megkönnyíti a nagy sebességű, hosszú csúszást. A 
hobbikorcsolyázók leggyakrabban hoki- és műkorcsolyát vesznek. Felületes felosztás szerint hokikorit 
inkább a fiúk, műkorcsolyát inkább a lányok választanak. 
 
A fakutya  a Balaton jegén a két világháború közötti időben tűnt fel, s mára 
már szinte teljesen eltűnt a közhasználatból. Ez tulajdonképpen egy 
úgynevezett jégszánkó: egy kényelmes szék, alatta két szánkótalp, a benne 
ülő két szeges bot segítségével tolja magát előre. Elsősorban azok 
használták, akik áruért fakutyáztak valahova a tó jegén, mert az ülés 
lábainak bedeszkázásával könnyű volt kis ládikót erősíteni az ülés alá. A 
balatoni gyerek maga készítette a fakutyáját, amit természetesen 
kikapcsolódásra használt.  A felnőttek is szívesen mentek vele a jégre csupán a szórakozás kedvéért. 
 
Természetesen a jégsportokhoz is számtalan új sporteszköz készül. Íme egy ilyen: 
A jégvitorlás mindössze abban hasonlít a hajókhoz, hogy a szél erejét használja fel a haladáshoz. 

Van árboc és vitorla, igazi hajótest azonban nincs.  
A többnyire egyszemélyes szerkezetek a háromszögben elhelyezett 
korcsolyákra épülő hídból és a testből állnak, amely éppen csak akkora, 
hogy a szán vezetője benne ülve irányíthatja járművét.  
A szán 100 kilométeres sebességgel is képes rohanni, de a Fertő-tavon 
egy rekordkísérlet során 157 km/h-t is mértek már. Fék, biztonsági öv és 
légzsákok nincsenek, csak egy bukósisak védi a sportolót.  
 

Akárcsak a korcsolya, a síelés története is régi időkre nyúlik vissza. Számtalan barlangrajz, ókori 
történetírók munkái tanúskodnak arról, hogy a cipőre kötözhető fa alkalmatosságot már a kőkorszaki 
emberek is használták. Ebben az időben persze még nem beszélhetünk 
sportról, jobbára a vadászatot könnyítették meg vele. Rájöttek ugyanis, hogy 
a megnövelt talpakon nem süppednek el, így a gyorsabb és mozgékonyabb 
vadakat hamarabb utolérik. Az északi hófödte területekről aztán egyre tovább 
terjedt, először, mint közlekedési eszköz, majd az 1800-as évek derekára 
szabadidős sporttá vált. Az évezredek során a lécek formája is időről-időre 
változott, az eleinte kerek hótalpak mind inkább megnyúltak, orruk felfelé kunkorodott, hogy a hóból 
kiállva még könnyebbé tegye a közlekedést. A jó csúszást viaszbevonattal segítették, később a léc 
élét vasalással látták el. Ez után jöttek a könnyű, laminált (6-8 réteg fából összeragasztott) sík, melyek 
talpát műanyag bevonattal látták el. A megnövekedett sebesség növelte a síbalesetek számát, 
súlyosságát pedig fokozta, hogy  eséskor a síelő teste hossztengelye körül forogva gurulni kezdett a 
földön, a síléc meg megfogta a bokájánál fogva, tört a boka, a sípcsont és a térd. Ezen úgy segítettek, 
hogy kifejlesztettek egy elől kioldó kötést, amely rugóval állítható csavarási nyomatékra elengedte a 
sícipő orrát, és ha a sízőnek szerencséje volt, leesett róla a sí, így megúszhatta a súlyosabb 
sérüléseket. Később az elöl kioldást kiegészítették a cipő sarkát is elengedő automatikával. 
Természetesen a hegyoldalak szerelmesei is találhatnak maguknak új, modern sporteszközöket: 
 
A snowboard az 1960-as években indult el világhódító útjára az Egyesült Államokból, méghozzá 
olyan módon, hogy a gördeszka- és szörfkedvelő fiatalok télen is akartak hódolni kedvenc 

sportjuknak. Az eszközt, melyet a snowboard ősének tekintünk, Sherman 
Poppen találta fel az 1960-as évek közepén a Michigan államban fekvő 
Muskegon városában, olyan módon, hogy a gyermekének próbált egy téli 
játékot fabrikálni. Később vizísíket csavarozott egymáshoz, majd találmányát 
levédette, és snurfer néven piacra dobta. A következő lépcső a fejlődésben 
Jake Burton Carpenter nevéhez fűződik, ő rögzítette először a lábakat stabilan 

a deszkához. 
 
Kitewing: Aki szörfözött már valaha, ahhoz a kitewing biztosan közell 
áll, ugyanis az elv ugyanaz. A kitewing egy síelésre vagy 
snowboardozásra  kifejlesztett ultrakönnyű vitorla. Tulajdonképpen az 
egész vitorlát kézben kell tartani zsinórok vagy más fogórészek nélkül. 
Számtalan manővert lehet vele végrehajtani, sőt akár el is lehet 
rugaszkodnia földtől és szinte repülhetünk. 
                                                           Az érdekességeknek utánajárt: Kiglics Domink 5. o. 
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M O N D Á K 
A magyar hagyomány az egyik legnagyobb magyar királyként tartja számon Hunyadi Mátyást, akinek 
emlékét sok monda is őrzi. A mondák szerint Mátyás néha egyszerű ruhába öltözve járta végig az 
országot, hogy közelebbről megismerje a nép gondjait és orvosolja azokat, az önkényeskedő főurakat 
pedig megbüntesse. A mondákból nem derül ki, de a valósághoz az is hozzátartozik, hogy Mátyást 
életében sem a nép, sem a főurak nem kedvelték. A nép azért, mert a sok háborúval együtt jártak a 
hatalmas adók is, a főurak pedig azért, mert Mátyás nem dinasztiából származott, hanem „csak” egy 
hozzájuk hasonló főúr gyermeke volt. Halála után azonban a nép sokszor visszasírta, ugyanis utóda, 
II. Ulászló nagyon gyenge kezű uralkodó volt, akinek uralma alatt a főurak szabadon 
garázdálkodhattak, mert nem volt, aki megakadályozza törvénytelenségeiket. A főurak csak a Mohácsi 
csatát követő időszakban jöttek rá nagyságára, hiszen az országot soha nem látott gazdagságba 
vezette. Királlyá választásának emlékére álljon itt egy róla szóló monda a sok közül! 
 

      A megszomjazott urak 

Egyszer Mátyás király vadászatról tartott hazafelé az urakkal. Egy nádas mellett haladtak el, s látta a 
király, hogy nagyon lankadtak a nádak, szomjazták az esőt. Meg is jegyezte: 
- Hej, eső kellene már a nádra is, ahogy elnézem. 
Megmosolyogták az urak Mátyást. 
- Felséges királyunk, ugyan miért kellene eső a nádra, mikor mind vízben áll? 
Mátyás csak hallgatott, de magában forralt valamit. 
Estére meghívta az urakat vacsorára, de mindegyikük lábáról lehúzatta a sarut, s a lábukat vizes 
dézsába lógatta, úgy ültek az asztal mellé. Volt aztán minden az asztalon, ami szem-szájnak ingere, 
csak éppen ital nem volt egy csepp sem. Megszomjaztak 
erősen az urak, de nem mertek szólni. Egyikük aztán nagy 
sokára megjegyezte: 
- Fenséges királyom, köszönettel vettük a vacsorát, a 
finom ennivalókat, de italról nem gondoskodtál, pedig majd 
kiszárad a torkunk. 
Azt mondja Mátyás huncutul: 
- Ejnye, ejnye, mindegyikőtök lába vízben áll, ti pedig 
szomjúságról beszéltek? 
Értették az urak, és elszégyellték magukat. Többet nem 
mosolyogták meg a királyt, bármilyen furcsát is mondott.  

Mondák nem csak híres történelmi személyekről vagy eseményekről keletkeznek, hanem gyakran 
próbálták meg érdekes nevek, különleges földrajzi képződmények  kialakulását mesés történettel 
megmagyarázni. Erre tettek kísérletet iskolánk 5. osztályosai, akik falunk, Nagyrécse nevének 
eredetére találtak ki érdekesnél érdekesebb történeteket. Réffi Dalma és Klepács Milos érdeme a 

következő történet: 
 
          Hogyan lett a nagy récséből Nagyrécse? 
 
Valamikor nagyon régen egy névtelen faluban volt egy nagy tó. Minden 
nyáron sok aranytollú réce szállt oda fürödni. A faluban élt egy kapzsi ember, 
aki nagyon gazdag volt, de még több pénzt akart magának. Odahívatta 
magához az összes vadászát, hogy segítsenek neki lelőni a récéket. Azt 
mondta a kapzsi ember: 
- Elosztjuk a pénzt, amit az aranytollakért kapunk. 
Erre egyszerre felkiáltott az összes vadász: 

- Éljen! 
A következő nyáron kimentek a tóhoz, hogy lelőjék a récéket. De nem tudhatták, hogy azokat csak 
jóságos ember ölheti meg. Rájuk lőttek, de bizony nem fogta őket a golyó. Arra ment a kapzsi ember 
egyik kertésze, aki bölcs és jószívű volt. Azt mondta a kapzsi embernek: 
- Ezeket a récéket csak jószívű ember ölheti meg. 
- Látom, kertészem, te bölcs és jószívű vagy. Ha megölöd a récéket, tíz aranytollat kapsz tőlem 
ajándékba. 
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- És velünk mi lesz?! – kiáltottak fel a vadászok. A nagy kiabálástól a récék megijedtek és elrepültek. 
Csak egy maradt ott, a legnagyobb. A kertésznek azonban ezen megesett a szíve, nem volt hajlandó 
megölni. Hosszú éveken keresztül ott úszkált a tavon. Egyszer arra járt egy vándor a hároméves 
kisfiával. Amikor a gyermek meglátta a récét, pöszén így kiáltott fel: 
- Nézd, apu, milyen nagy récse úszik ott! 
Ezentúl a vándor, ha emlegette, merre járt, mindig azt mondta: „Ott, ahol egy nagy récse úszott a 
tavon…” 
Így terjedt el a Nagyrécse elnevezés. 
 
A nyelvészek persze a falu nevének eredetéről sokkal tudományosabb magyarázattal szolgálnak: 
A récse szó szláv eredetű, rákfogó helyet jelent. Erre a jelentésre utal a falu címerének 4. 
mezejében található rákfigura is. 
 
 

 
 

Az első adventi gyertyagyújtás alkalmával egy érdekes felhívással fordult az iskola tanulóihoz Kreiner 
Lászlóné, tanár néni: Keressük meg iskolatársaink közül azt az alsós és felsős tanulót, aki társainak a 

legtöbb szeretet adja. Az utolsó adventi gyertya 
meggyújtásának napján aztán titkos 
szavazással mindenki megnevezhette azt a 
tanulót, akit a „szeretet-díjra” a legméltóbbnak 
tart. A díj átadására a karácsonyi ünnepi műsor 
keretében került sor. Az alsósok az 1. osztályos 
Patard Andrásra, a felsősök a 8. osztályos 
Kara Dávidra adták a legtöbb szavazatot.  

- Gondoltatok-e rá, hogy ti kapjátok ezt a megtisztelő díjat? 
Dávid:  
- Erről semmilyen elképzelés nem alakult ki bennem. 
Andris:  
- Én sem gondolkodtam róla.  
- Milyen érzés volt, amikor meghallottátok a neveteket?    
Dávid: 
- Nagyon zavarban voltam, amikor átvettem a díjat, de természetesen jóleső érzéssel töltött el, hogy 
iskolatársaimtól én kaptam a legtöbb szavazatot. 
Andris: 
- Én is örültem. Az anyukám ott volt a nézők között a karácsonyi műsoron, és nagyon büszke volt rám. 
- Mindkettőtöknek van testvére. Dávidnak egy nővére, Andrisnak egy öt és féléves 
kisöccse. Vajon tőlük is megkaptátok volna-e a „szeretet-díjat”? 
Dávid: 
- Egész biztos. Szerintem jó testvérek vagyunk. Viták persze vannak köztünk, de ezek mindig 
kibéküléssel végződnek. 
Andris: 
- Mi is szoktunk vitatkozni, mert a testvérem olyankor is játszani akar velem, amikor én könyvet 
szeretnék nézegetni. Van egy vicces könyvem, egy kutyáról meg egy fiúról szól, ezt nagyon szeretem. 
Persze szeretek a testvéremmel is játszani, csak nem mindig akkor, amikor ő akar. 
- Hogyan töltöttétek a szeretet ünnepét, a karácsonyt? 
Andris: 
-Mi Franciaországba repültünk, ott lakik az egyik nagymamám. Szép karácsonyfánk volt, körülötte 
gipszszobrok álltak. Sok szép ajándékot kaptam. 
-Tudsz franciául? 
Igen, a családunkban mindenki tud. 
Dávid: 
- Mi szenteste közösen diszítettük fel a fát, közben karácsonyi zene szólt, nagyon meghitt volt a 
hangulat. Örültünk az együttlétnek, meg az ajándékoknak. Majd együtt elmentünk az éjféli misére. 
- A legtöbb ember, ha a karácsony szót hallja, óhatatlanul az ajándékozásra gondol. Neked mi erről a 
véleményed? 
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- Szerintem nem az ajándék értéke a fontos, hanem az, hogy amit adunk, azt szeretettel adjuk. 
Számomra ajándékot nem csak kapni, hanem adni is nagy öröm. Jó látni, hogy másoknak örömet 
szereztem. 
- Szerettek iskolába járni? 
Dávid: 
- Én szeretek. Tulajdonképpen nincs olyan tantárgy, amire azt mondhatnám, hogy ki nem állhatom. 
Legjobban a törit, irodalmat, kémiát szeretem. A szünetek nagyon vidáman telnek, sok gyerek áll 
közel hozzám, akikkel sokat viccelődünk. 
Andris: 
- Én a matekot nagyon szeretem, már nagyon gyorsan tudok összeadni. A magyar is jól megy, csak 
egy piros pontom van, a többi mind csillag. A rajzot meg a tornát is szeretem. 
- Mit csináltok szívesen szabadidőtökben? 
Dávid: 
- Imádok mozogni, sokat vagyok a szabad levegőn, focizok, biciklizek vagy a kutyámmal játszom. 
Andris: 
- Szívesen énekelek meg úszom. Szerdánként alig várom, hogy énekkarra mehessek, meg 
zeneiskolába is járok. Egy héten kétszer megyek úszni, a „búvárúszásban” már egészen profi vagyok.   
- Dávid, te most pályaválasztás előtt állsz. Van-e már elképzelésed arról, mi szeretnél 
lenni? 
- Konkrét elképzelésem nincs, bár a jogi pálya gondolata már megfordult a fejemben. Csak az a baj, 
hogy sok jogász van Magyarországon, nehéz elhelyezkedni. Valami olyan szakma is jó lenne, amivel 
esetleg külföldön is lehet boldogulni. Egyelőre a Mező-gimibe szeretnék jelentkezni. A tesóm is ide jár, 
neki tetszik ez az iskola, meg a városban is elég jó a híre. Nincs is messze, ide minden nap busszal 
bejárhatok. Nem szeretnék a családomtól mesze, kollégiumban lakni. Meg azért is választottam a 
gimnáziumot, mert az általános ismereteket nyújt, utána még sokfelé el lehet menni továbbtanulni.    
- Mint „öreg diák”,  mit tanácsolsz az iskolatársaidnak, mivel érdemelhetik ki 
leginkább a „szeretet-díjat”? 
- Legyenek emberségesek a másikkal szemben, segítsenek kérés nélkül, ha látják, hogy valaki 
rászorul. Legyenek mindenkivel közvetlenek, de ne tolakodóak. 
- És te, Andris, mit tanácsolsz társaidnak? 
- Legyenek kedvesek, és azt csinálják, amit az anyukájuk mond. Segítsenek a másiknak, amikor 
elesik. Meg ha megkérik, hogy segítsen, akkor azt csinálja meg. Ne löködjék, meg ne verjék meg 
egymást.                                                                                                                                   

       A riport megírásában közreműködött: Németh Zsófia 5. o. 
                                                                                               

Egy kis EU-ismeret 
 
2011. január 1. és június 30. között hazánk, Magyarország tölti be az 
Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét.  
Mi az, amit mindenkinek tudni érdemes az Európai Unióról? 
 
1945 – 1959 
Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos 

európai országok közötti ismétlődő, véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második 
világháború volt.  
Először az Európai Szén- és Acélközösség létrehozására kerül sor 1951 áprilisában. Ez jelenti az első 
lépést az európai országok gazdasági és politikai egyesítése, a tartós béke biztosítása irányában. A 
közösség hat alapító tagállama: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és 
Olaszország. 1957 márciusában szintén az alapító hat tagállam képviselői aláírják az Európai 
Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia Közösség létrehozásáról szóló szerződést. 
Az ötvenes évek a Kelet és a Nyugat közötti hidegháború jegyében telnek.  
 
1960 – 1969 
A hatvanas évek az „ifjúsági kultúra” születésének időszaka. A világszerte tizenéves rajongók 
tömegeit vonzó beategyüttesek, elsősorban a Beatles feltűnése hozzájárul a kulturális forradalom 
térhódításához, a generációs szakadék növekedéséhez. A gazdasági növekedés töretlen, amit az is 
elősegít, hogy az EGK-országok közötti kereskedelemben megszűnnek a vámok. Megegyezés 
születik az élelmiszer-termelés közös szabályozásáról is, ezzel sikerül leküzdeni az élelmiszerhiányt; 
hamarosan már az élelmiszer-felesleg okoz fejtörést.  
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1970-1979 
1973. január 1-jén Dánia, Írország és Nagy-Britannia csatlakozik az Európai Gazdasági Közösséghez, 
és ezzel kilencre nő a tagállamok száma. Az 1973. októberi rövid, ám véres arab-izraeli háború 
eredményeként energiaválság és gazdasági nehézségek köszöntenek be Európában. Az EGK 
regionális politikája keretében megkezdik a munkahelyteremtést és az infrastruktúrafejlesztést célzó 
átutalások folyósítását Európa elmaradottabb területei számára. 1979-ben Európa polgárai első ízben 
választhatják meg közvetlenül európai parlamenti képviselőiket.  
 
1980 – 1999 
1981-ben Görögország csatlakozásával tízre bővül az EGK tagjainak száma; öt évvel később 
Spanyolország és Portugália is belép a közösségbe. 1986-ban aláírják az Egységes Európai 
Okmányt. Ez a szerződés fekteti le az alapját annak a nagyszabású, hatéves programnak, amelynek 
célja, hogy az európai integráció problémáit egy„egységes piac” létrehozásával oldják meg. Sorsdöntő 
politikai átalakulások közepette 1989. november 9-én leomlik a berlini fal, 28 év után újra megnyílik a 
Kelet- és Nyugat-Németországot elválasztó határ, a két ország hamarosan újraegyesül. 1990 
júniusában aláírják a Schengeni Egyezményt. 1992 februárjában írják alá, majd novemberben lép 
hatályba a Maastrichti Szerződés, és ezzel létrejön az Európai Unió. 1995-ben Ausztria, Finnország 
és Svédország lép be az Unióba. 
 
2000 – től napjainkig 
2002 január 1-től az euró válik számos európai polgár új fizetőeszközévé: 12 tagországnak lesz ez a 
fizetőeszköze. 2004-ben tíz újabb ország csatlakozik az EU-hoz: nyolc közép- és kelet-európai ország 
– Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia és 
Szlovénia, valamint Ciprus és Málta is EU-taggá válik. 2007. január 1 –jén további  két kelet-európai 
ország – Bulgária és Románia – csatlakozik az Unióhoz. Ezzel a tagállamok száma 27-re nő.  
 
Az Európai Unió minden olyan európai ország előtt nyitva áll, amely teljesíti a tagság 
demokratikus, politikai és gazdasági feltételeit.  
 
 Az Európai Uniónak köszönhetően a tagállamok polgárai bárhová utazhatnak, 
illetve bárhol élhetnek és dolgozhatnak Európában.  
 
A mindennapi élet területén az EU olyan programokat ösztönöz és támogat, 
amelyek közelebb hozzák egymáshoz a polgárokat, különösen az oktatás és a 
kultúra területén. 
 
Már van néhány szimbólum, amely a közös európai identitást jelképezi. A legjelentősebb 
az egységes valuta, de ilyen az EU zászlója és himnusza is.  
 

 Suli-sztoryk dióhéjban 

 
  
         
 
 
          
Rajzverseny. Az alsósok számára meghirdetett versenyen a 3. és 4. osztályosok vettek részt. Móra 
Ferenc: Levelek hullása című története alapján kellett képet alkotni az őszről. Egyénileg és 
csoportosan is lehetett nevezni. A munka több órán át tartott. Sok szép kép készült.  
1. helyezett lett Molnár Katalin és Szabó Fanni, a 2. díjat Lőrincz Gergő – Goór András – Bogdán 
Richárd nyerte, a 3. díjat Kriskó Dániel kapta munkájáért. Valamennyi díjazott 4. osztályos. Minden 
résztvevő dicséretben részesült, a helyezettek jutalmul rajzeszközöket kaptak. 

A beszámolót írta: Molnár Katalin és Szabó Fanni 4. o. 
 
Szavalóverseny. December hónapban iskolai szavalóversenyen mérték össze tudásukat az alsó 
tagozatosok. Összesen 23 tanuló nevezett egy-egy télről szóló költeménnyel. Külön értékelték az 1-2. 
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és a 3 - 4. osztályosok  produkcióit. A kicsiknél 1. helyezett Varga Szömös Bianka,  2. helyezett 
Tausanov Márton lett, mindketten 2. osztályosok. Az 1. osztályos Kalló Tamás 3. helyezést ért el.  
A nagyobbaknál 1. helyezett Orsós Viktória 3. osztályos tanuló, a 2. helyen Molnár Katalin és Károly 
Vanessza 4. osztályos tanuló osztozott, 3. helyezett pedig Kánnár Áldor 3. osztályos tanuló lett. 
Mindenki élményekkel gazdagodva, a helyezettek pedig szép jutalmakkal térhettek haza. 

A beszámolót írta: Károly Vanessza és Molnár Katalin 4. o. 
 

Karácsonyi műsor. December 23-án elkezdődött a téli szünet. Az utolsó tanítási napon idén is, mint 
minden évben, iskolánk színjátszó-csoportjának műsora varázsolt ünnepi hangulatot a szívünkbe. Egy 
tréfás, de tanulságos színdarabot adtak elő egy kisfiúról, aki nem látja még a karácsony lényegét, 
ezért a védőangyala visszarepíti Betlehembe, s a Kisjézus jászolánál ismeri fel, milyen is az igazi 
szeretet.  
Színházlátogatás. Január 18-án a Lúdas Matyi című színdarabot néztük meg Nagykanizsán a Hevesi 
Sándor Művelődési Házban. Mindenki számára nagy meglepetést okozott, hogy a színészek a 
nézőtér felől jöttek be a színpadra. A ruhájuk is nagyon vicces volt. Bár a történetet szerintem 
mindenki már előre ismerte, mégis sokat nevettünk az egyes jeleneteken. A közönségnek legjobban 
az ispánt alakító színész előadása tetszett. A közönség nagy tapssal köszönte meg az előadást, a 
színészek többször is visszajöttek a színpadra meghajolni. Hazafelé a buszon is sokat beszélgettünk 
az előadásról. 

A beszámolót írta Lőrincz Gergő és Kriskó Dániel 4. o. 
 
 

 
2010. december 20. óta iskolánknak honlapja is működik! Érdemes 
figyelemmel kísérni a folyamatosan bővülő tartalmakat. Itt is sok 
érdekességet olvashattok az iskola életéről: www.nagyrecseiskola.5mp.eu 
 

Ajánló 
 

A Gates of Andaron egy ingyenes MMORPG magyarul. Ahhoz, hogy játszhass, nem kell 
megvásárolnod a játékot, vagy havi díjat fizetned. Csupán letöltöd a játékot ingyen és feltelepíted. 

Ezután regisztrálod magad, amihez csak egy e-mail címet kell megadnod 
és máris beléphetsz játékba, ahol több ezer más játékossal játszhatsz.  
 
A játék kezdetén két Királyság közül választhatsz. Az egyik a varázslatos 
Derion, a másik pedig a harcias Valorian. Bármelyiket is választod, a 
másik királyság ellenségévé válsz,  és szembe kell nézned az ellenfél 
seregeivel. Az ország-választáson kívül további lehetőségeid vannak: 3 faj 
és 6 kaszt közül választhatsz. A játék alapjában véve a küldetésekre épül, 
viszont lehetőséged adódik a küldetések teljesítése mellett más 
játékosokkal való harcra egyezményes párbajban, vagy részt venni a napi 
szinten zajló háborúban. Mit kell tenned? 

1. lépés: Regisztráció, azonosító készítése a játékhoz 
A Gates of Andaron játékhoz egy azonosítóra lesz szükséged. Ha még nem regisztráltál, megteheted 
az oldal tetején. Miután megadtad a kívánt adatokat, egy aktiváló linket kapsz e-mailban. Azzal tudod 
az azonosítód aktiválni. 

2. lépés: Letöltés és telepítés 
Töltsd le a játékot a letöltéseknél itt:  www.gate of andaron.hu.  Miután 2x kattintasz a telepítő fájlra, a 
telepítés elkezdődik. Kiválaszthatod, hova telepíted a játékot. 

3. lépés: A játék indítása és frissítés 
Miután telepítetted a játékot, a Gates of Andaron ikon megjelenik az asztalon, illetve a start menüben 
is megtalálod. A játék indításához kattints 2x az ikonra. Ha szükséges, a játék automatán frissíti 
önmagát a legfrissebb verzióra, ami eltarthat pár percig. A frissítés után írd be az azonosító adataidat 
és válassz szervert. Ezután választanod kell királyságot és egy karaktert készíthetsz. A karaktert csak 
azon a szerveren használhatod, ahova regisztráltad! 

PC-Guru: Horváth Zsombor 5. o. 

http://www.nagyrecseiskola.5mp.eu/�
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                                          - Doktor úr, állandóan azt hiszem, hogy macska vagyok. 
- És mióta képzeli ezt? 
- Már kiscica korom óta. 

 
Két ember sétál a kiszáradt folyómederben. Kérdi az egyik: 
- Te, ki hordta ide ezt a sok követ? 
- Hát a folyó – hangzik a válasz.  
- És hova lett a folyó? 
- Elment kövekért. 

 
- Doktor úr, mit csináljak? A férjem állandóan beszél álmában. 
- Talán engedje nappal beszélni! 
 
 
- Miért fagyott meg a szőke nő az autósmoziban?  
- ??? 
- Mert a „Télen zárva vagyunk” című film vetítésére várt. 

A humorzsákot megtöltötte: Ács Albert     5. o. 
 

 
 

 
E havi rejtvényeink Petőfi Sándor születésnapja alkalmából kerültek összeállításra. 
Alsósoknak: Három az egyben 
Ugye ismerősek a következő verssorok? Csak nem egy versben, hanem háromban találjátok meg 
őket. Melyek ezek? 
 Kiülök a dombtetőre, 
 Ott, hol a kis Túr siet beléje, 
 Eszébe jut, kotkodácsol, 
 De az alkony üszköt vet fejére,  
 Lám, csak jó az isten, jót ád, 
 S szép, mint mindig énnekem. 

 
Felsősüknek: Dolgozatjavítás 
A következő mondatok Petőfi Sándor életéről szólnak, azonban mindegyikben van hiba. Javítsátok ki 
őket! 
Petőfi Sándor 1823. január elsején született Szabadszálláson. 
Apja mezőgazdasági vállalkozásból tartotta el családját. 
Iskoláit Budapesten végezte. 
1844. július 1-jén a Pesti Divatlap főszerkesztője lett.  
A János vitéz című elbeszélő költeménye 1848-ban jelent meg. 
1847-ben feleségül vette Szemere Júliát.  
1848. március 15-én a Nemzeti Színházban szavalta el a Nemzeti dal című költeményét. 
 
A rejtvények beadási határideje: 2011. február 16. Sorsolás: február 18. 
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