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Ezt az újságot nem nyomtattuk ki. Védjük a természetet!

A farsang Magyarországon
A farsang Magyarországon vízkereszttől , húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt
kezdetéig tart, azaz "húshagyó keddig", vagy "hamvazószerdáig".
Hazánkban - elsősorban német hatás eredményeként - a
középkorra tehető a farsang kialakulása. Elterjedése 3 fő
területen történt: a királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi
lakosság körében. A királyi udvarban jelentős volt az itáliai hatás,
míg a másik két szinten német hatással kell számolni.
A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A
középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap
elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal,
jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével
akarták elűzni ezeket. Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek,
mert azt remélték, hogy a földi tűz segíti a napot, hogy újra erőre
kapjon. Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy elűzzék a
halált, a rosszat és a hideget. Az első maskarások halottas menetet utánozva masíroztak.
A szokások és hiedelmek többsége, és így a maskarás
alakoskodások is a vígasság utolsó napjaira, "farsangvasárnapra",
"farsanghétfőre", "húshagyókeddre", az ún. "farsangfarkára"
összpontosulnak. Keleten és északon ez néha kitolódik. Ebben az
időben a mezőgazdasági munkák szüneteltek, ez volt a szórakozás
legfőbb ideje. A hamvazószerdát követő napon, az egynapos böjt
után a böjtöt felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot
elfogyaszthassák. Ennek a napnak zabáló-, torkos vagy
tobzódócsütörtök a neve. Ezekhez a napokhoz, a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb
jelesnapi szokáshagyomány kapcsolódik. Legjellemzőbbek az álarcos, jelmezes alakoskodók, és a
mulatság színhelyén vagy házaknál előadott dramatikus játékok /halottas, lakodalmas, betyár játék /. Mohács környékén ma is élő hagyomány a délszláv eredetű alakoskodó felvonulás, a
"busójárás".
Régen farsang idején a fonóházakban minden este zajlott valamilyen vidám esemény,
énekeltek, táncoltak, játszottak. A mulatozások "húshagyókeddig" tartottak, amikor az utolsó
fonóházi összejövetelre a "fonóvégzésre" került sor, amely felért egy kisebb lakodalommal. Ezt
követően az egész falut megmozgató nagy népi mulatsággal a "farsangtemetéssel" vagy
"téltemetéssel" búcsúztatták az elmúlt vidám heteket.

Busójárás


A busójárást sokác
eredete miatt nem
csak a városban, de a
környékbeli sokác
falvakban is
megtartották. Az
utóbbi években
Eszék-Baranya
megyében található
néhány faluban is
újjáélesztették ezt a
népszokást.



Farsangvasárnap
Farsangkor a busók a hagyományoknak megfelelően öltöznek fel. A legnagyobb
mulatság farsangvasárnap van. a „műsor” fő elemei: a partraszállás, melynek
során a túlparti „Szigetből” - ahogyan a helybeliek mondják (s nem helytelenül
elterjedt információ szerint Kis mohácsról, mely Mohács város déli, belterületi
része) eveznek át ladikokon a busók. Jelmezes busó felvonulás a Kóló térről a
főtérre. Farsangi (télbúcsúztató) koporsó vízre bocsátása. Sötétedéskor az
egybegyűltek elégetik a telet máglyagyújtással és a főtéren körtáncokat járnak.

Mohácson számos más jelmezes csapat vesz részt a
mulatságban, Szerbiából és Lengyelországból. Bulgáriában évszázados
hagyományai vannak a busójárásnak. Kárlovóban található a világon az egyetlen
busójárási hagyományokat bemutató múzeum. Hasonló karneváli maszkok léteznek
még Svájcban a Wallisi Lötschentalban Tschäggättéknek hívják őket.
Olaszországban és Szardínián. Az olasz mamutones-nek hívják, fekete fából
készült maszkokat viselnek és bundát. Hasonló rituálé létezik még
Spanyolországban is az úgynevezett, la Vijanera. A spanyol busókat
zarramacosnak hívják.

Kerestély Zsófia

Farsangi bál
Iskolánkban idén is megrendezték a farsangi bált 2014. február 7-én. Mint minden évben,
most is büfé üzemelt az egész bál ideje alatt a Szülői Munkaközösség jóvoltából. A bál idején
minden érdeklődő szülőt, rokont szeretettel várt az iskola, akik jöttek is szép számmal, hogy
gyermekeik produkcióit láthassák.
Idén csoportosan öltöztek fel jelmezbe a diákok. Nagyon sok ötletes jelmezt láthattunk, a 7.a
és a 7.c osztályokon kívül minden osztály közösen beöltözött. A zsűri minden osztálynak adott egy
oklevelet, amire fel volt írva, hogy melyik osztály miben volt LEG.
A jelmezes bemutatók és a zsűri értékelése után az osztályok közösen elfogyaszthatták a
tortájukat. Ezt követően végigizgulhattuk a tombolahúzást, majd mindenki örömére a várva várt
tánc következett egészen este nyolc óráig.
A hangulat jó volt, mindenki remekül érezhette magát.
Dudás Eszter

Karácsonyi Gála
Iskolánk minden karácsony előtti pénteken,
karácsonyi gálát tart. Ekkor néhány osztály
tánccal, és előadással segít ráhangolódni az
ünnepekre. Ez 2013 karácsonyán is nagyon jól
sikerült. Több mint 500-an voltunk az aulában.
Kiss Norisz

Sok tanár és tanító néni és
bácsi segített, a
felkészülésben,
konferálásban, a
hangtechnikában, és a
színfalak mögött.
Rendszeresen meghívott
vendégeink jelenlétükkel
idén is megtiszteltek
minket. Ezen kívül, iskolánk
számos diákja
szerepelhetett a
betlehemes játékban, a
regölésben, a táncban és
még sorolhatnám a
rengeteg előadást. Az
énekkarban 80 diák, alsós
és felsős is szerepelt.

A gyerekek minden évben rengeteg időt szánnak
a felkészülésre. Ebben az évben is, csaknem
szeptembertől kezdve gyakoroltuk az énekeket, a
verseket, a táncokat, és decembertől
elkezdődtek a főpróbák, amelyeket a tanórák
alatt voltak. Emiatt a diákoknak egy kis plusz
tanulást kell beiktatniuk, bár ez a tény, még
senkit nem tántorított el a szerepléstől. Iskolánk
ebben az évben is több mint 100 tanulójával
büszkélkedhetett az előadáson.

Riport

2014. január 27-én új 7. osztályos tanuló érkezett
iskolánkba, a 7.c osztályba, a Gyöngyöstarjáni ÁMK-ból.

Neve: Benchea György [Györi]
Iskolánk több mint 500 tanulójával büszkélkedhet.

Györi néhány kérdés segítségével, bemutatkozott a suliújságnak.

„Benchea György vagyok, Gyöngyöstarjánban
élek 2 testvéremmel. Kedvenc színem a kék és a
barna, imádom a pizzát. Kedvenc színészem
Johnny Depp, kedvenc filmem a Vadállatok.
Kedvenc márkáim, a United Colours of Benetton,
a Springfield, a Zara, a H&M és a DC.
Szabadidőmben szívesen sportolok, kedvenc
sportjaim a foci és a kézilabda. Nagyon tetszik az
iskola, örülök, hogy átjöhettem. Az osztályomat is
nagyon szeretem és már rengeteg barátot
szereztem. Szeretek a kutyámmal játszani,
hobbim még ezen kívül a formatervezés.

Kiss Norisz - Kovács Gréta

Híres emberek
Ian Somerhalder
Ian Joseph Somerhalder amerikai modell, színész és producer. A Lost című
tévésorozatban

Boone

Carlyle-t

alakította,

a

Vámpírnaplók

című

nagysikerű

tévésorozatban pedig Damon Salvatore, a szuper-szexi vámpír pasi karakterét formálja
meg.

Ian Somerhalder 1978. december 8-án a Louisiana állami Covingtonban született és
nevelkedett, Edna és Robert Somerhalder fiaként. Anyja masszőr, apja pedig építési
vállalkozó. Katolikusként nevelték, és egy covingtoni katolikus magániskolában, a St. Paul's
Schoolban tanult. 1O éves korától 13 éves koráig modellkedett, 13 éves volt, amikor szülei
elváltak, és ő édesanyjával maradt tovább. 17 éves korában pedig a színészkedés mellett
döntött.
Somerhalder az első hírességek között volt, akik aktívan részt vettek a Deepwater
Horizon olajfúró torony 2O1O. április 22-ei katasztrófája utáni takarításban.
Segédkezett az olajszennyezett vadvilág takarításában, és közszolgálat közleményekben
is szerepelt, hogy megmutassa az embereknek, hogyan tudnak segíteni.

Somerhalder a St. Tammany Humane Society állatvédő szervezetet is támogatja. Ő
volt a szervezet 2O1O. november 13-ai jótékonysági rendezvényének a házigazdája. A
rendezvényen Somerhaldert egy 11.1OO dolláros adománnyal várták a rajongói a

születésnapi projektje alkalmából. Somerhalder a Vámpírnaplók másik sztárjával, Candice
Accolával együtt támogatja a „Lesz ez jobb is!” projektet, amely a Trevor-projekttel
együtt igyekszik megakadályozni az öngyilkosságot az LMBT fiatalok körében.
Somerhalder a Twitterén és különböző interjúkban bejelentette, hogy folyamatban van a
The Ian Somerhalder Foundation megalapítása, amely – remélhetőleg – fel fogja hívni az
emberek figyelmét a környezet- és az állatvédelem fontosságára. Somerhalder ezt
nyilatkozta: „ Ebben az évben ajándékok helyett az a születésnapi kívánságom, hogy
gyűljünk össze, és gyűjtsünk adományokat, hogy támogathassuk azokat a projekteket,
amelyek védik a lakóhelyünket és gondozzák a szőrös barátainkat. ”

Somerhalder azt reméli, hogy az adományokat arra használhatják majd, hogy
megfelelő orvosi ellátást biztosítsanak a kóbor állatok számára. Az alapítványt 2010.
december 8-án, a 32. születésnapján hozta létre.

ÉRDEKESSÉGEK
- Ő volt az első, akit beválasztottak a Lost szereplőgárdájába
- Vegetáriánus
- Első "állását" modellként a Ralph Lauren cégnél kapta
- Tisztaságmániás (van, hogy napi három alkalommal vesz fürdõt)
- Részt vett a True Blood szereplőválogatásán is, de nem sikerült
meggyőznie az alkotókat
- 2010-ben őt választották meg a rajongók "Minden Idők
Legszexisebb Szörnyetegének" / a versenyben Robert Pattinsont
győzte végül le /
- Nem fejezte be a középiskolát, mert a modellkarrierje miatt
Európába kellett utaznia
- 10 évesen volt egy képzeletbeli barátja, akiről a szülei is tudtak
- Eredetileg festőművész akart lenni és a mai napig rajong a
művészetért

Ian az internet sztárcicájával, Grumpy Cat-el.

Ian és a káprázatos mosolya. :)

ÉLETMENTŐ SEGÍTSÉG
Nina Dobrev és Ian Somerhalder kampányának hála, túl van a sikeres
tüdőtranszplantáción rajongójuk, egy 14 éves lány.

A valóságban nem vámpírok, tehát a vérükkel nem tudták volna megmenteni a 14
éves rajongójuk életét, ezért más megoldást talált ki Nina Dobrev és Ian
Somerhalder, akik már rengetegszer bizonyították, hogy igazán segítőkész
emberek. A jól végződő történet úgy kezdődött, hogy a két színész üzent a
torontóban élő, tüdőbeteg Kayla Bakernek, majd húsvétkor úgy döntöttek, hogy
meglepetésszerűen meglátogatták őt a kórházban, ahol új tüdőre várt. A
Vámpírnaplók két sztárja amellett, hogy biztosították a kislányt, hogy mellette
állnak a kemény időkben, még kampányba is fogtak a rajongóik körében. A rajongók
a Run a Lung oldalon tudták támogatni, hogy összegyűljön a tízezer dollár, és
megtörténhessen a tüdőtranszplantáció a SickKids Alapítvány számára.

Mindezen információkból tudhatjuk tehát, hogy Ian
Somerhalder kedves, tehetséges, jószívű ember.:)
Híressége ellenére nem szállt el magától, és nem hagyja
cserben rajongóit.:)
Kovács Gréta

Farsangi á larc!
Így készült:

Felhasznált alapanyagok,
eszközök:


-fotokarton



-marabutoll, 2db



-tűcsillám



-méteres flitter, 60cm



-hobby ragasztó, a

A sablon segítségével vágd ki az álarcot.
Lyukaszd ki a két végét, ha gumit akarsz bele
fűzni. Ragasztópisztollyal rögzítsd a tollakat, és
a flittert. Ezután a szemek körül vékonyan kend
be hobby ragasztóval, majd bőségesen szórd
meg tűcsillámmal. Ha megszáradt, a fölösleget
szórd vissza a tégelybe egy félbehajtott papír
segítségével. Végül rögzítsd a gumit a helyére.

csillámpor
felragasztásához


-ragasztópisztoly, a
flitter és a tollak
felragasztásához



-sablon, melyet innen
tölthetsz le



-olló, sniccer



-gumicérna ( ha fel
szeretnéd tenni )

Apró ötletek:
Alapnak a kartonon kívül dekorgumit is használhatsz.
Puhább, mint a karton. Kicsi gyerekeknek jobb
megoldás.
A rögzítést általában gumicérnával szokás megoldani,
de ha elegánsan magad elé szeretnéd tartani
álarcod, akkor hurkapálcát rögzíts hozzá, amit
előzőleg lefestettél az álarchoz illő színűre.

Csépány Zsófia,Varga Boglárka

Receptek farsangra
Farsangi fánk
1 dl langyos tejben elkeverünk 1 evőkanál
kristálycukrot, belemorzsoljuk az élesztőt,és
felfuttatjuk. A lisztet a maradék kristálycukorral
elkeverjük, beleütjük a tojásokat, sózzuk.
Hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, és annyi
langyos tejet öntünk hozzá, hogy összedolgozva
középkemény tésztát kapjunk. Közben hozzáadjuk
az olvasztott vajat. Ha kezd hólyagosodni és elválik
az edénytől, meghintjük liszttel, és ruhával
betakarva meleg helyen kelesztjük. a
gyúródeszkára borított tésztát ujjnyi vastagra
nyújtjuk, fánkszaggatóval kiszaggatjuk, majd 20
percig pihentetjük. Forró olajban mindkét oldalát
megsütjük lekvárral és porcukorral díszítjük.

Hozzávalók
50 dkg liszt
4 dl tej
2 dkg élesztő
3 tojás
5 dkg vaj
5 dkg cukor
só

olaj

Receptek farsangra
Páránfőtt
Az átszitált lisztet a felfuttatott élesztővel és a többi
hozzávalóval jól összedolgozzuk. A lágy tésztát addig
dagasztjuk, amíg el nem válik a kéztől (levegős lesz).
Azután liszttel meghintjük a tetejét és konyharuhával
lefedve kelni hagyjuk. Nagyjából a háromszorosára kell
nőnie, és könnyednek, levegősnek kell lennie. Ha megkelt a
tészta, akkor nyújtódeszkára helyezzük, ismét lisztezzük,
hogy ne ragadjon. Kinyújtjuk, majd tetszőleges méretű
négyzetekre vágjuk. A közepébe lekvárt teszünk, és
gombócokat formázunk a négyzetekből.
Egy nagy lábast engedjünk tele vízzel, majd erősítsünk rá
egy konyharuhát úgy, hogy kötözzük a lábashoz egy
madzaggal (mintha egy befőttes üvegre tennénk fóliát).
Amikor forr a víz, helyezzük a tésztákat a konyharuhára
úgy, hogy maradjon hely közöttük, végül fedjük le egy
másik tállal. Az edények között negyed óra alatt készre
párolódik a gombóc, ettől az eljárástól kapja különleges
állagát a tésztánk. Ha kész, akkor szedjük tálra és locsoljuk
meg olvasztott vajjal, szórjuk meg cukorral, dióval vagy
mákkal.
Forrón tálaljuk, mert akkor a legfinomabb. Lehet még
vanília sodót is készíteni hozzá, akkor még változatosabb
lesz desszertünk.

Hozzávalók
50 dkg liszt
2 db tojás sárgája
2-3 dl langyos tej,
amennyit a tészta
felvesz
3 dkg felfuttatott
élesztő
csipet só
1-2 evőkanál
kristálycukor
lekvár

A tetejére
15 dkg vaj
20 dkg porcukor
20 dkg mák
20 dkg dió

Válogatta Dudás Eszter

Upologus
A varázslókobold él! Gondoskodj a varázslótanoncodról. Neki is vannak
szükségletei. Ennie kell, aludnia kell és néha-néha meg is kell fürdenie. A
házadban van dézsa, bogrács és ágy. Használd őket, hogy jól érezze magát a
kis varázslód. Ha nem figyelsz a varázsló szükségleteire, akkor gyengébbé válik,
a testszaga pedig átható lesz. Ha túl gyenge a varázslótanonc, nem kap több
feladatot. Az Upologus játék mesevilágában te válhatsz minden idők legnagyobb
varázslómesterévé. Ha szereted a
manókat és szívesen gyepálsz
trollokat, ez lesz a te játékod! A
játékot az Upjers-portálon
keresztül vagy a
http://www.upologus.hu címen éred
el. Küzdj meg mesebeli lényekkel és
küzdj meg ellenük. Ehhez használd
a rúnakönyvedben tárolt rúnákat.
Légy jobb, mint az ellenfeleid!
Minden megnyert párbajért
jutalmat és tapasztalat pontot
kapsz, ami elősegíti a
szintfejlődésedet. Így egyre
erősebbé és jobbá válhatsz.
Végezz el sikerrel feladatokat!
Ekkor kaphatsz felszerelési tárgyakat, melyeket aztán a házad komódjában
találsz meg. A komódnál lévő gnóm kisboltjában is adhatsz-vehetsz különféle
tárgyakat. Szerelkezz fel ruhadarabokkal, ékszerekkel és növeld velük a harci
értékeidet, pl. az életerőpontjaidat. Menj a korcsmába és szerezz
megbízásokat a békakirálytól és az elfektől! Vállalj egy megbízást és győzz le
egyet a számos mesebeli lény közül. Ha sikerrel jársz, tapasztalati pontot,
aranyat és néha felszerelési tárgyakat szerezhetsz.

ÉLD ÁT A VIRTUÁLIS RANDIZÁS VARÁZSLATOS ÉLMÉNYÉT!

AZ ELSŐ SZÁMÚ RANDIJÁTÉKKAL A DÖNTÉSEIDNEK ÉS
VALASZAIDNAK KÖSZÖNHETŐEN TE ALAKÍTOD A
TÖRTÉNETET!
AZ ELSŐ SZÁMÚ RANDIJÁTÉKKAL A DÖNTÉSEIDNEK ÉS VÁLASZAIDNAK
KÖSZÖNHETŐEN TE ALAKÍTOD A TÖRTÉNETED!
Éld át egy új gimibe kerülő középiskolás lány különleges kalandjait a Csábításból
jelesen! Fedezd fel a rendszeresen megjelenő epizódokat és ismerj meg minél
több szereplőt!
A játékban akciópontokkal haladhatsz tovább. Minden nap 10 akciópontot és 15
dollárt kapsz. (Ebben az esetben a dollár játékpénzt jelent.)
Ha jól válaszolsz a pasik kérdésére, egyre feljebb megy a szintmérő. Amelyik
pasinál magasabb a szintmérő, azzal a fiúval lesz az epizód végén a randid.
Minden randi végén kapsz egy randiképet, és vehetsz új ruhákat!
Ezen kívül a butikban ruhákat és kiegészítőket vehetsz.
A lakásodban játszhatsz ingyen, vagy pedig pár akciópontért játékokkal.
Az ékszerboltban gyűrűket vásárolhatsz.
A bazárban kacatokat vásárolhatsz.
Itt próbálhatod ki a játékot: (Demó)

http://www.csabitasboljeles.hu/demo.html

Kovács Gréta

A német juhászkutyákról


Ügető típusú kutya, a lábait átlósan viszi, a mozgása térölelő. A
hátsó lábaival tudjon legalább a test közepéig lépni, a mellső lábai
ugyanolyan hosszúak legyenek.





Marmagasság:

kan: 62,5 cm., szuka: 57,5 cm., az eltérés mindkét
nemnél legfeljebb +/- 2,5 cm. lehet.

Fej: a testnagysággal arányos, a marmagasságnak körülbelül 40%-a, nem
durva, de nem is túl finom. Az ajkak szárazak, feszesek, jól záródnak.




Fogazat: legyen teljes, egészséges (42 fog, alul 22), ollós harapású.
Fül: közép nagy, álló (a kölykök mintegy 6 hónapig, néha tovább

is

lógatják, vagy befelé hajlítják a fülüket), csúcsban végződő, előre tekintő.


Szem: közép nagy, ferde metszésű, mandula
formájú,
értelmet
sugárzó,
elevenséget,
magabiztosságot fejezzen ki. A szem színe
harmonizáljon a kutya szőrzetét.









Fekete német juhászkutya kölyök

Nyak:

erősen izmos, lebernyege nincs, a törzzsel nyugalmi állapotban
mintegy 45 fokos szöget zár be, izgalmi állapotban felemelkedik, ügetés
közben pedig leereszkedik.

Törzs:

a hossza a marmagasságnak mintegy a 110-117%-a. A mellkas
mély, nem túl széles. A dongás - hordó alakú - mellkas a mozgást korlátozza,
mert a könyök kifordul. A has mérsékelten felhúzódó, a hát és az ágyék
fejlett, erős, a mar és a far között nem hosszú. A mar hosszú és magas. Az
ágyék izmos, széles. A far hosszú és enyhén, körülbelül 23 fokban csapott.

Farok: dús szőrzetű, legalább a csánkig ér, a kutya enyhén begörbítve
hordja, izgalomban vagy mozgás közben felemeli, de a hátánál magasabbra a
farok soha nem emelkedhet.





Elülső végtagok:

a lapocka erős, hosszú, ferde helyzetű (általában
45 fokos), a törzshöz laposan illeszkedik, a könyök nem kiálló. Az alkar
egyenes, a lábközép feszes, nem meredek, nem is laza.

Hátulsó végtagok: a combcsont és a lábszár oldalnézetben mintegy
120 fokot zár be, a comb erősen izmos, a csánk - ugróízület - erős, feszes, a
lábközép erős.



Mancs: kerekded, rövid, jól zárt, a talppárna nagyon kemény, rugalmas, a
karom rövid, erős, sötét színű. A farkas körmöket a néhány napos kölyöknél
már el kell távolítani.



Színezet: leggyakoribb a fekete hát, cser barna alapszín fekete nyereggel
vagy aranysárgától a szürkéig terjedő rajzolatokkal, egyszerű szürke (ordas),
alapszín világos vagy barna jegyekkel (angolszász nyelvterületen: (sable),
egyszínű fekete, ez utóbbi nagyon ritka, egyszínű fehér, ez főleg az
Amerikában és Kanadában gyakori.



Szőrzet:

sima,
félhosszú
szőrzet
("Stockhaar"): a fedőszőr durva, tömör, a
szőrszálak szorosan simulóak. Sima, hosszú
szőrzet ("Lang-stockhaar"): az egyenes szálak
hosszabbak, ez a szőrzet az időjárással
szemben nem olyan ellenálló, mint a félhosszú
szőrzet. Hosszú szőrzet ("Langhaar"):
aljszőrzet többnyire nincs, az időjárással
szemben nem ellenálló, Magyarországban az
ilyen szőrzetű kutya nem tenyészthető.

Testsúly: szuka: 25-35, kan: 30-40kg.

Mindenkinek ajánlom ezt a nemes fajta kutyát, mert szerethető
könnyen nevelhető és nagyon szófogadó kutyafajta.
Suha Tibi

Tanulóink munkáiból…
Az ötödik osztályosok Petőfi Sándor: János vitéz című elbeszélő költeménye kapcsán
kapták azt a feladatot, hogy írják le, milyen lenne az ő Tündérországuk. A legjobban
sikerültek Juhászné Bartók Judit tanárnő ajánlására olvashatók itt.

Szlovencsák János: Az én Tündérországom
Az én Tündérországom nem a tengeren van, hanem az égen lebeg, éppen ezért csakis szárnyas
paripával lehet oda eljutni.
Sokan próbáltak már betörni, pusztítani, de mindet ledobta a varázs ló a hátáról. Ha mégis feljutna
egy betolakodó, akkor a három kapu parancsolna neki megálljt.
Az országban a házak fala gyémántból, az ablaka rubintból készült.
A tóban az élet vizét fodrozza a szél.
A fákon a híres, ízletes, gyógyító aranyalma terem.
A palota falai ragyognak a sok drágakőberakástól, tornyainak magassága egy-egy kisebb hegy
méreteivel vetekszik. Itt lakik a királyi család. A király és a királynő folyton azon töri a fejét, hogyan
tudnák még boldogabbá tenni alattvalóikat.
A tündérek lelke makulátlan, nem ismerik a pénz fogalmát, ők az utolsójukat is odaadják a másiknak.
Tündérországom lakói mindig boldogok. Birodalmuk még felfedezésre vár.

Dudás Eszter. Az én Tündérországom
Az én Tündérországom az Óperenciás-tengeren, egy szigeten van. Az országba csillogó
aranykapun lehet bejutni. A bejárathoz szivárványos út vezet. A kaput két tündérőr vigyázza.
Amikor belépünk Tündérországba, csodálatos látvány tárul elénk. Az utat fák szegélyezik,
amin illatos és színes virágok díszelegnek. A mezőn zsiráfok és pónik legelésznek, és a levegőben
pillangók szálldosnak. A mezőkön túl a nap fénye megcsillan egy tó vizén, ahol kacsák és hattyúk
úszkálnak önfeledten.
A tavon át egy híd vezet a barokk stílusban épült Országház felé. Ez az épület nagyon hasonlít a
Schönbrunni kastélyhoz.
Az Országház egyik helyiségében őrzik a koronázási jelvényeket: a koronát, a jogart, az országalmát
és a palástot.
A tündérek a tó körüli fákra épített faházaikban laknak.
Tündérországban mindig süt a nap, sosem esik az eső, de van éjszaka.
A tündérek folyton boldogok és vidámak. Mindennap isznak a tó mellett csordogáló Életvizeforrásból, ezért örök életűek.
Én így képzelem el a Tündérországomat.

Rusznyák Eszter: Az én Tündérországom
Az én Tündérországomat három kapu védené meg a betolakodóktól.
Az első ezüstből lenne, amit farkasok őriznének, a második aranyból készülne, melyet tüskés
indák vigyáznának, s végül a harmadik borítása gyémánt volna és egy óriási kulccsal lehetne csak
kinyitni.
Nyár szépítené be az időt egész évben. Pillangószárnyú tündérfiúk és tündérlányok laknák, házaik
színes tulipánok lennének, utazásaikat pedig lepkék segítenék.
Több száz szivárvány fedné be az eget, s a levél galambpostával érkezne.
Lenne ott egy tó is, melynek varázserejű vize vidámsággal ajándékozná meg a tündéreket.
Állna ott egy palota is, aminek a fala olyan jégből volna, ami a melegtől el nem olvad soha.
Termeiben mindig fényár úszna, és a burkolatok érintésekor nem didergést, hanem enyhe cirógatást
éreznénk a nap összegyűjtött sugarainak köszönhetően. A palota körül rengeteg színű, tízszirmú,
illatos rózsa nyílna.
Az én Tündérországomban soha nem lenne betegség, viszálykodás, csúnya beszéd, hanem
egészségben, boldogságban, szeretetben élő tündérek birodalma volna.

Ajánlók

Film
A középiskola rémálom volt
a csúnyácska Marni
számára, a
gonoszkodásban élenjáró
Joanna pokollá tette az
életét. Felnőve Marni vonzó
nő és sikeres PRmenedzser lett. A bátyja,
Will nősülni készül, ám
Marni számára csak útban
az esküvőre derül ki, hogy
a tesó választottja nem
más, mint a középiskola
réme. Marniban persze
rögtön előtörnek a régi
gátlások. Ráadásul
betoppan Ramona néni, a
menyasszony menő
nagynénje, aki Marni és
Will anyjával, Gaillel járt
egy suliba, megkeserítve
annak mindennapjait. A
régi sérelmek persze
beárnyékolják a közelgő
nászt, miközben a társaság
egyik fele a
megbocsátásért küzd, a
másik bosszúért liheg.

Akkor
szakítsunk:
dedikákás
A kötet hivatalos
megjelenése: MÁRCIUS 3.
Tehát ebben az időpontban
kapható először a
könyvesboltokban a könyv.
Kivétel ez alól az L&L
könyvesbolt, ahol a dedikálás
is lesz, náluk február 28-tól
kapható az Akkor szakítsunk,
továbbá már
a gabo.hu oldalról is
előrendelhető a kötet

Dedikálás L&L
könyvesbolt
Első nap: Február
28. (péntek) 13htól 16h-ig.
Második nap:
Március 1.
(szombat) 10htól 13h-ig.
S ÖNPERGER N ÓRA

KÖNYV
LEINER LAURA:
AKKOR
SZAKÍTSUNK
Szilveszter. A kötelező jókedv
napja. Amikor muszáj bulizni.
Lia és Norbi karácsony előtt
szakítottak ugyan, de Szánkó
szilveszteri buliját nem
akarják kihagyni. Eszti és
Csabi, a tökéletes pár, velük
együtt indulnak szórakozni.
Miután Szánkó bulija a város
másik végében lesz, Lia
bátyja, Szilkó vállalja a sofőr
szerepét. De szigorúan csak
az odaútra vonatkozóan.
Csak aztán minden másképp
alakul…
Az Akkor szakítsunk egy őrült
és felejthetetlen szilveszter
éjszaka története

