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SZALAGAVATÓ
A

szalagavató története régi időkre nyúlik
vissza. Valószínűleg az 1830-as években,
Selmecbányán rendeztek először bált, bár ott
még Valétálásnak nevezték. A „valétálás”
latin kifejezés a „Valete!” szóból, mely
jelentése „Éljetek boldogul!” Ezzel a
kiáltással üdvözölték a végzős diákok az alsó tagozatosokat.

 Napjaink szalagavatói nem sokban térnek el a régi idők Valétatűzésétől. Régen a bál

szalagszenteléssel kezdődött, ahol a diákok maguknak tűzték fel a szalagot. Akkoriban
kétféle szalag létezett, egy rövid aranyrojtos karszalag és egy monogramos,
évszámmal ellátott szalag, melyet a diákok a vállukon viseltek.
A menetet a legidősebb diák nyitotta, aki egy hosszú botra kötözött tölgycsokrot vitt,
míg a többieknek egy tölgylevél díszelgett a karimájukon.

 A régi szokás szerint az alsóbb évesek fáklyás menettel kísérték végig a városon a

végzősöket, egészen a városkapuig, ahol egy jelképes fenékbe billentéssel jelezték,
hogy immáron nincs ott keresnivalójuk.

 A régi szokás főbb elemei a napjainkban is élnek. Ma is a végzős diákok hordanak





szalagot, büszkén jelezve, hogy utolsó évükhöz értek a gimnáziumban,
szakközépiskolában.
Iskolánk végzősei már hónapokkal ezelőtt elkezdtek készülődni, hogy méltó módon
ünnepelhessünk.
Az ünnepséget győri Richter teremben tartjuk 2011. február 4-én, 17 órától.
Az est hagyományosan a végzős diákok keringőjével indul, amelyet Szíjártó Miklós
tanár úr tanított be.
A tánc után a 12.A, a 12.B, a 12. C, a 12.E és a 13.D műsorát tekinthetjük meg.

"Régi harcok,
régi kopott könyvek.
Mosoly, derű
néha fájó könnyek.
Múlik minden,
rohannak az évek.
Búcsút intünk
múló diákévek."
(Hemingway)

2

2011. február-március

II. évfolyam 5. szám

Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium

KALENDÁRIUM

FARSANG
A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak
elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek
jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik
hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. A kereszténység
előtti időkből származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században nem
eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a
farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette,
valójában télbúcsúztató is.
Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál),
Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.

A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása, amelyet jól
példáz a következmény nélküli bolondázás, az álarc névtelensége mögött vagy a nemi
szerepek felrúgása asszonyfarsangkor.
FONTOSABB NÉPSZOKÁSOK:
JELMEZEK: ördög, koldus, török, kereskedő, cigányasszony, állatmaszk- jelmez valamint
fiúk-lányok/férfiak-asszonyok/ ruhacseréje.
JÁTÉK: lakodalom és kivégzés humoros előadása, valamint Konc király és Cibere vajda.
FELVONULÁS: mohácsi busójárás.
FARSANGI ÉTELEK: kiadós húsételek, kocsonya, disznóhús, cibereleves, káposzta, farsangi
fánk. A megmaradt ételt kiszárították és az állatok ételébe szórták.
KÖSZÖNTŐK: más ünnepekhez hasonlóan farsangkor házról-házra jártak, jókívánságokat
mondtak és adományokat gyűjtöttek.
LÁNYOK VASÁRNAPJA: hajadonok vettek rész rajta, házról házra járva adományokat
gyűjtöttek.
TORKOS CSÜTÖRTÖK: hamvazószerda után tartott ünnep, a böjti időszakra eső
lakmározás. A farsangkor megmaradt ételeket fogyasztották el.
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HUMOR

Móricka anyukája észreveszi, hogy Mórickának egyre jobbak a jegyei. Mondja is
Mórickának:
- Móricka, hogy ha a jövő héten is ilyen jól tanulsz, kapsz egy medencét.
Móricka a másik héten is jól tanult, megkapta a medencét. Móricka anyukája észreveszi, hogy
Móricka milyen vígan ugrál a medencébe. Kimegy hozzá és mondja neki.
- Móricka, ha a jövő héten is ilyen jól tanulsz, kapsz a medencédbe vizet is...
- Mi van messzebb tőlünk? - kérdi a tanár Mórickától. - Kína vagy a Hold?
- Szerintem Kína!
- Miből gondolod?
- A Holdat innen is látni! Kínát nem!
Móricka lyukat ás a hátsó kertben. A kíváncsi szomszéd néni átszol a kerítésen:
- Minek ásod azt a lyukat, Móricka?
- Megdöglött az aranyhalam, azt temetem el.
- No, de annak nem kéne ekkora lyuk! - mondja a néni.
- Dehogynem kell! - feleli Móricka. - Hiszen ott van a maga macskájának a gyomrában.
Móricka kikéreckedik énekórán vécére. Látja, hogy ég a vécé, fut vissza az órára, és mondja a
tanárnak:
- Tanár úr kérem, ég a vécé!
- Móricka, énekórán csak énekelve szabad beszélni!
- Subidubi lálálá, ég a budi!
Móricka megy haza és meséli, hogy ma a tanítónéni olyat kérdezett, amire egyedül csak ő
tudta a helyes választ az egész osztályban.
- Nagyon ügyes vagy - mondja az anyja.
- Hát igen, nem hiába, az én fiam - mondja büszkén az apja.
- Na és mondd csak kisfiam, mit is kérdezett a tanítónéni? - kérdi az anyuka.
- Azt, hogy ki dobálta meg őt papírgalacsinnal...
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FILMAJÁNLÓ

A király beszéde egy férfi története, aki VI. György brit királyként, II. Erzsébet királynő
apjaként vonult be a világtörténelembe. Miután bátyja lemondott, George azaz Bertie foglalta
el trónt - igen kelletlenül. A király nem érezte méltónak magát élete legfontosabb szerepére,
mert borzalmas dadogása miatt képtelen volt nyilvánosan beszédet tartani. Számos
eredménytelen beszédterápiás kezelés után találkozott a liberális szellemiségű Lionel Logueal, aki csöppet sem hagyományos ülésein nemcsak királya hangját, hanem bátorságát is
segített visszaszerezni.

REJTVÉNY
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VALENTIN NAP
Szent
Bálint
napján

(Február 14én) tartják
főleg az
angolszász
országokban a
Bálint-nap
(angolul
Valentine's
Day) ünnepét,
amely
Magyarország
on az angol
név közvetlen
átvétele
miatt sokak
számára mint
Valentin-nap
vált ismertté
és az utóbbi
másfél
évtizedben
népszerűvé.
Ezen az
ünnepen a
szerelmesek
megajándékoz
zák
szerelmüket.
[Ide
írhatja be a széljegyzet tartalmát. A széljegyzet a fődokumentum önálló kiegészítése: gyakran kerül a lap bal vagy jobb
oldalára, de a felső vagy az alsó margó mentén is gyakori. A széljegyzet szövegdobozának formázását a Szövegdobozeszközök lapon adhatja meg.

Ide
írhat
ja be a széljegyz
et
tartalmát. A széljegyzet a fődokumentum önálló kiegészítése: gyakran kerül a lap bal vagy jobb oldalára, de a felső vagy az
alsó margó mentén is gyakori. A széljegyzet szövegdobozának formázását a Szöveg
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FEJTÖRŐK

1.Hazudós ikrek
Találkozunk egy testvérpárral, akik történetesen ikrek, méghozzá egypetéjű ikrek, így
esélyünk sincs, hogy megkülönböztessük őket. Egyiküket Alinak hívják, másikukat Palinak.
Annyit sikerül megtudnunk róluk, hogy egyikük mindig hazudik, míg másikuk mindig igazat
mond.
Egyetlen, eldöntendő (igen-nem) kérdést tehetünk fel, ami mindössze három szóból állhat.
Mit kérdezzünk?

2. Golyók mérlegen
Van 10 zsák, kilencben 10 grammos kis golyók, egyben 11 grammos kis golyók. Egy
közönséges skálás mérleged van, ami mutatja a súlyt. A zsákokkal azt csinálsz amit akarsz,
annyi golyót veszel ki akármelyikbõl amennyit akarsz, stb. A kérdés: hogyan tudod EGY
méréssel meghatározni, hogy melyik zsákban vannak a 11 grammos golyók. Nincs semmi
trükk!

3. A soha nem látott titok
- Tudod, én agglegény vagyok, így mindig egyedül készítem el a reggelimet.
- És mi ebben az érdekes?
- Jószerivel semmi. De ma főztem magamnak egy teát egy lágytojást s pár perc múlva olyat
láttam, amit előttem még nem látott soha senki emberfia.
- Mi volt az?
MEGOLDÁSOK
1. Kérdezzük a következőt valamelyiküktől: "Ali igazat mond?". Ha a válasza "igen", akkor ő Ali. Ha a válasz "nem", akkor a
másikuk Ali.2.Egyik ember az almával együtt a kosarat is megkapja.
2. Az első zsákból kiveszel egy golyót, a másodikból kettőt, a harmadikból hármat, és így tovább... A kivett golyókat leméred. A
kapott súlyból ki kell vonni 550 grammot, ami megadja a keresett zsák sorszámát.
3. A tojás belseje, amelyet senki emberfia nem látott, amíg a párbeszéd első szereplője a tojást fel nem törte.
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EGYIPTOMI HOROSZKÓP

Január 1 - január 7.
Hathor
Január 8 - január 21.
Ámon-Ré
Január 22 - január 31.
Neith
Február 1 - február 11.
Ámon Ré
Feberuár 12 - február
29. Szfinx
Március 1 - március
10. Ozirisz
Március 11 - március
31. Ízisz
Április 1 - április 19.
Thot
Április 20 - május 7.
Hórusz
Május 8 - május 27.
Anubisz
Május 28 -június 18.
Szeth
Június 19 - június 28.
Hathor
Június 29 - július 13.
Anubisz
Július 14 - július 28.
Baszthet
Július 29 - augusztus
11. Szekhmet
Augusztus 12 augusztus 19. Hórusz
Augusztus 20 augusztus 31. Szfinx
Szeptember l szeptember 7. Hathor
Szeptember 8 szeptember 22. Neith
Szeptember 23 szeptember 27.
Baszthet
Szeptember 28 október 2. Szeth
Október 3 - október 17.
Baszthet
Október 18 - október
29. Ízisz
Október 30 - november
7. Szekhmet
November 8 november 17. Thot
November 18 -

Az egyiptomi papok az egyes asztrológiai jegyeket
isteneik nevével látták el. Ennek a horoszkópnak a
kiszámítása azért bonyolultabb, mint a ma
használatos horoszkópoké, mert nagyjából
dekádonként változik. Ám az isteni tulajdonságok,
amiket egy-egy jegyhez feljegyeztek, a ma emberére
is jellemzőek.
Ámon-Ré – az Istenek királya
Illik hozzá: Hathor és Hórusz
Nagyvonalú, büszke és energikus. Határozott, egyenes
jellem, jó vezető és szervező. Szereti megcsillogtatni
erényeit, imád versenyezni. Ki nem állhatja a
tisztességtelen megoldásokat.
Anubisz – a holtak kapujának őrzője
Illik hozzá: Baszthet, Ízisz
Becsületes, nyíltszívű, de konok és kicsit talán nyers
is, viszont rendszerint igaza van. Nehezen köt
kompromisszumot. Precíz, pontos, és ezt követeli a
környezetétől is. Nehezen barátkozik, inkább a háttérbe
húzódik.
Baszthet – az örömök macskafejű istennője
Illik hozzá: Szekhmet, Hórusz
Mindenben észreveszi a jót, optimista. Nem veti meg a
földi örömöket. Igazi diplomata, még a haragosokat is
össze tudja békíteni. Társas lény: akkor érzi jól
magát, ha sokan veszik körül.
Hathor – a szerelem és szépség istennője
Illik hozzá: Ámon-Ré, Széth és Hathor
A szerelem, a szeretet élteti. Türelmes, megbízható,
nyugodt. Mindenkit meghallgat, mindenkinek segít,
odafigyel a részletekre. Nem szereti, ha sürgetik, a
saját tempója szerint akar haladni célja felé.
Hórusz – az élők istene
Illik hozzá: Baszthet, Szfinx
Örök újító, csak a holnap érdekli. A múltat, az
emlékeket nem őrzi, nem is tiszteli. Könnyen
becsapható, mert mindenkiről csak jót feltételez. Ha
valamivel nem ért egyet, nyíltan kiáll véleménye
mellett. Állandóan mozgásban van, egy percig nem tud
megpihenni.
Ízisz – az anyaság istennője
Illik hozzá: Ozirisz, Thot
Kedves, odaadó, békeszerető. Semmiféle áldozatot nem
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érez terhesnek, ha szeretteiről van szó. Szellemi és lelki beállítottságú,
a fizikai terhelést nehezen tűri. Nem vágyik vezető szerepre, élvezi, ha
mások döntenek helyette. Ám a bajban határozott.
Neith – a fáraó védelmező istene
Illik hozzá: Ámon-Ré, Thot
Jóban-rosszban kitart szerettei mellett. Idegenekkel szemben viszont
gyanakvó, nehéz a bizalmába férkőzni. A külső szemlélő gyengének,
megalkuvónak látja, a valóságban azonban nagyon is kemény. Konokul
ragaszkodik elképzeléseihez, és ha a szükség úgy hozza, olyan, akár az
anyatigris.
Ozirisz – a termékenység és a halottak istene
Illik hozzá: Ízisz, Thot
Nehezen kiismerhető, befelé forduló, vonzódik a megfoghatatlan,
megmagyarázhatatlan dolgokhoz. Könnyen belelát mások lelkébe, de saját maga
nehezen oldódik idegenek előtt. Bizonyos dolgokat soha nem is árul el
magáról.
Szekhmet – a viszályok istennője
Illik hozzá: Baszthet, Szfinx
Hatalomra, tekintélyre vágyik, s mindenáron kivívja magának. Amit a fejébe
vesz, attól aligha lehet eltántorítani. Szeret játszani, versenyezni, amit
csinál, abban a legjobbak közé verekszi magát. Mozgatórugója a hiúsága. Jó
megfigyelő, gyorsan vág az agya, ügyesen kombinál. Ellenfeleit egymásnak
ugrasztja, s végül ő lesz a győztes.
Széth – a forró viharok istene
Illik hozzá: Szfinx, Hathor
Felkavarja maga körül az állóvizet. Két énje – a mindent felforgató rossz,
és a rendet teremtő jó – örök harcban áll a lelkében. Meggondolatlan
szavaival könnyen hoz nehéz helyzetbe másokat, de nem nyugszik, amíg jóvá
nem teszi hibáját. Imád utazni, tárgyalni. Nyughatatlan, nehezen tud egy
dologra koncentrálni. Általában két végén égeti a gyertyát.
Szfinx – a hit istene
Illik hozzá: Széth, Hórusz
Alapvetően optimista, de az
Idealista. Hamar felizgatja
csillapítani. Élvezi, ha rá
értékeli az élet szépségét,
szerelmet.

első nagyobb akadálynál kétségbe esik.
magát minden apróságon, de gyorsan le lehet
figyelnek az emberek. Igazi életművész:
a testi örömöket, a művészeteket. És a

Thot – a tudományok és a művészet ura
Illik hozzá: Baszthet, Ízisz
Nemes lelkű, becsületes: Szereti, ha elismerik, de nem akar mindenáron az
érdeklődés középpontjába kerülni. Eredeti stílusa miatt könnyen két táborra
osztja az embereket. Nehezen köt barátságokat, számára a szellemi összhang
az első, minden más (pénz, rang, szerelem) csak ez után jöhet.

9

2011. február-március

II. évfolyam 5. szám

Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium

2011-AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉVE
 Az Európai Bizottság 2009 júniusában tett javaslata és az Európai Tanács 2009
novemberében hozott határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve lesz.
 A 2011-es dátum szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen tíz év telt el azóta, hogy az
ENSZ a nemzetközi önkéntesség évének nyilvánította a 2001-es évet.
 A program elindításával azt remélik, hogy az növelni fogja az önkéntesség
népszerűségét, segít jobban tudatosítani az abban rejlő társadalmi értékeket, növelni
fogja az állampolgári részvételt, és nem mellékesen segíthet a gazdasági válság
leküzdésében is.
 A megújítandó érettségi előfeltételeként 50 óra kötelező közösségi munka előírását
tervezik a középiskolások számára. Ezt dokumentálni is kell majd. Minden gimnázium
a saját környezetében tapasztalható kihívásokra kell hogy reagáljon. Van, ahol
időseket látogathatnak otthonaikban, felolvashatnak nekik, beszélgethetnek velük, de
végezhetnek környezetvédelmi munkát is.
 Legkorábban 2014-től lehet az érettségi vizsgára bocsátás előfeltétele az önkéntes
munka - mondta Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár.

FARSANGI FÁNK











50 dkg liszt
2 dl tej
4 dkg élesztő
5 dkg cukor
5 tojássárgája
6 dkg olvasztott vaj
olaj a sütéshez
porcukor a szóráshoz
lekvár a kínáláshoz

1. A lisztet mély tálba szitáljuk. A tej felét meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, beleszórjuk a
cukrot, és kb. 15 percig pihentetjük.
2. A liszt közepébe mélyedést nyomunk, beleöntjük az élesztős tejet, hozzáadjuk a tojások sárgáját, a
vajat, egy csipet sót, és még annyi tejet, hogy lágy tésztát kapjunk. Hólyagosra kikeverjük, letakarjuk,
és meleg helyen kb. 30 percig kelesztjük (a tészta kétszeresére dagadjon!).
3. Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk a tésztát, és 5-6 cm átmérőjű szaggatóval vagy pohárral
kiszaggatjuk. A maradék tésztát összegyúrjuk, újra kinyújtjuk, és szaggatjuk. A fánkokat kb. 20 percig
pihentetjük.
4. Bőséges olajat forrósítunk, a fánkokat középen kissé benyomjuk, és kis adagokban kisütjük. Az első
oldalukat lefedve kb. 3-4 percig, majd megfordítjuk őket, és fedő nélkül további 1-2 percig sütjük.
5. Papírkendőre szedjük, lecsepegtetjük az olajat, majd tálra rakjuk, és megszórjuk porcukorral.
Lekvárral kínáljuk.
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A túlzásba vitt Facebook amortizálja a
fiatalokat
Rendszeresen SMS-ező és/vagy közösségi oldalakat látogató tinédzsereknél valószínűbb
a dohányzás, az ivás és a szex. Ezt állapította meg az Ohio állambeli Clevelandben
található Case Western Reserve Egyetem Orvosi Karának új tanulmánya. A
tanulmányban a gyakori SMS-küldést úgy határozták meg, hogy egy tanuló több mint
120 SMS-t küld egy tanítási nap során, míg a közösségi oldalak (mint például a
Facebook) túlzott használatát napi legalább három órában rögzítették.
A vizsgálat szerint a megkérdezett tizenévesek közel 20%-a számolt be túl gyakori SMSezésről.
Ezek
a
fiatalok
a
többiekhez
képest:

•
kétszer nagyobb valószínűséggel próbálták ki az alkoholfogyasztást
•
közel 3,5-ször gyakrabban léptek be szexuális kapcsolatba
•
40 %-kal nagyobb valószínűséggel próbálták már ki a cigarettát
•
41 %-kal nagyobb valószínűséggel használtak már tiltott drogokat
• 43 %-kal gyakrabban isszák le magukat szándékosan, minél rövidebb idő
alatt
•
55
%-kal
gyakrabban
vettek
részt
verekedésekben
• 90 %-kal gyakrabban számoltak be négy vagy több szexuális partnerről
A túlzott internetezés kevésbé általánosnak bizonyult. A tinédzserek 11,5 %-a
számolt be erről, de hasonló káros szokásokkal járt együtt. Ezek a fiatalok többi
társukhoz
képest:
• 60 %-kal gyakrabban számoltak be négy vagy több szexuális partnerről
•
62 %-kal nagyobb valószínűséggel próbálták ki a dohányzást
• 69 %- gyakrabban isszák le magukat szándékosan, minél rövidebb idő alatt
•
69
%-kal
gyakrabban
léptek
be
szexuális
kapcsolatba
•
79 %-kal gyakrabban próbálták ki az alkoholfogyasztást
•
84 %-kal nagyobb valószínűséggel használtak tiltott drogokat
• 94 %-kal gyakrabban vettek részt verekedésekben
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Kultúra





A Google Art Project 17 világhírű múzeum ezer műkincsét mutatja be nagy
felbontásban, sőt a múzeumokban virtuális sétát is tehetünk.
Világszerte óriási sikert aratott Michel Jackson első posztumusz stúdióalbuma: a
Michael című lemez már az első héten több mint 3 millió példányban fogyott, sok
országban egyből a sikerlisták élére tört.
A Facebook közösségi portálon szervez gyűjtést az auschwitzi emlékmúzeum, amely
120 millió eurónyi adományt vár az egykori náci megsemmisítő tábor megőrzéséhez.
Shakespeare klasszikus szerelmi története eddig még soha nem látott változatban kel
új életre. Rómeó, pontosabban Gnómeó és Júlia történetét ezúttal bűbájos animációs
filmben dolgozták fel a legújabb digitális 3D technológia segítségével.
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