
 

 

 Pázmány-NY-omozók

 

Hogy mindig tudd, mi a HELYZET... 

 

 

 

A Vágsellyei Pázmány Péter Alapiskola 

és Óvoda negyedévente megjelenő 

lapja 

 

2. szám 

 

 



SZIASZOK, 
  PÁZMÁNYOSOK(K)! 
                        
 
 

 

Ez történt...  

Trófeáink  

 

***   

A hónap témája 

 

***                           

Megkérdeztük ....  

 

***  

Egy kis irodalom:        

Könyvajánló 

 

***  

Egészséges életmód  

 

***  

Egy kis kikapcsolódás 
Keresztrejtvény, Horoszkóp 

 

***  
                  

 



Ez történt ..... 

                 Trófeáink 
___________________________________________________________________ 

Tompa Mihály Vers-és Prózamondó  Verseny – iskolai forduló 

 

Vágsellye járási forduló március 1-jén Deákin zajlott: Eredményeink: 

Aranysávos minősítéssel díjazott tanulóink, akik az országos elődöntőbe jutottak:   

I. kategória – próza   - Vígh Zsófia 2.o 

III. kategória –  vers -  Szabó Réka 8.o  

 

 



Ezüstsávos minősítéssel díjazott tanulóink:                             

 

I.  kategória                                                                                                
Hyde Anna  - 2.o vers                                                                                                         

Szullo Vanda - 2.o vers 

Bíró Lilianna - 3. o próza 

II. kategória 
Horváth Máté 6. o próza 

Daru Csenge 5. o próza 

 

Bronzsávos minősítés:                                                                                                            

                          

II. kategória 
Szabó Máté – 4.o 

III. kategória 
Bánovský Anna-  6.o., vers 

Lieskovský Viktória  - 5.o., vers 

Darázs Zsófia - 9. o., vers 

Daru Emese - 8. o., próza 

 

Gratulálunk a versenyzőknek, a továbbjutóknak pedig sok sikert kívánunk az országos 

elődöntőn!!!! 

   Poznaj slovenskú reč 

2018. február 28-án került megrendezésre a Poznaj slovenskú reč elnevezésű verseny járási 

fordulója. 

Az 1. kategóriában harmadik és negyedik osztályos tanulók versenyeztek. 

Takács Sára 3. osztályos tanulónk az 5. helyen végzett, aranysávos minősítésben.   

A 2. kategóriában 2 tanulónk is megmérettetett. Šnydl Viktor 9. osztályos tanulónk a 6., 

szorosan utána pedig Gál Ádám 8. osztályos tanulónk végzett a 7. helyen, mindketten 

ezüstsávos minősítésben. 

Gratulálunk az elért eredményekért és iskolánk képviseléséért! 

„7 mérföldes csizmában heted 7 határon át“  - mesevetélkedő  

körzeti fordulója 

 
2018. február 26-án Tallóson a helyi művelődési házban került megrendezésre    

 a „7 mérföldes csizmában heted 7 határon át” – 

ORSZÁGOS   MESEVETÉLKEDŐ   körzeti fordulója. 12 csapat versengett az országos 

elődöntőbe való jutás jogáért.  

A MESÉS csapatunk/Gemeri Viktor,Keller Vivien, Rencés Kristóf, Petrécs Gréta 

2.osztályos tanulók/ a 7. helyen végzett.  

VILLÁM csapatunk/ Bende Marcell 4.o, Szabó Máté 4.o, Hakszer Edina 3.o, Malý Dániel 

3.o/ az 1. hellyel bejutott a területi döntőbe.   Minden résztvevőnek gratulálunk !!! 



Farsang az óvodában  

Február 9-én vidám napra ébredt 

valamennyi  óvodás. A karnevál várva-várt 

napja elérkezett. Volt móka, tánc és 

kacagás....és sok kedves jelmezbe bújt 

kisgyermek. 

Köszönjük a szülők hozzájárulását a 

farsangi vendégséghez. 

  

Rendhagyó angolóra 

Iskolánkon rendhagyó angolórák voltak  2018. 

január 29. és február 1. között. Ezen a héten az 

Educate Slovakia elnevezésű projektbe 

kapcsolódtunk be, melynek keretében 2 külföldi 

egyetemista diákkal foglalkozásokat a 6-9. 

osztályosok számára. Gyakorolhattuk  angol 

nyelvtudásunkat, beszélgethettünk a világ 

aktuális problémáiról, és megismerhettük  más 

országok kultúráját és szokásait.  

 

 

 

 

 

 

 



Matematika olimpia járási fordulójának eredményei 

Kategória Z9 : 1. hely Klemász Petra 9.osztály 

Kategória Z5 : 1. hely  Gál Nelli 5. osztály 

Eredményes megoldók : Lieskovský Dominika 5. osztály 

                                          Lelovics Immanuel  5. osztály 

 

 

 

Az 5. osztályos tanulóknak gratulálunk, és kívánunk további szép eredményeket! . 

 Sítanfolyam -  2018. január 8 - 13. 

Négy csoportban folyt a síoktatás, s nagy örömmel tudatjuk, hogy az utolsó napon már a 

kezdők is sikeresen ereszkedtek le a dombról és felvonóztak. A pihenőnapon 

meglátogattuk a Liptovská  Osada-i uszodát, ahol jót lubickoltunk. Esténként 

programmal, kultúrműsorral szórakoztatták egymást a tanulók, az utolsó este pedig 

fergeteges diszkóval zárult az idei sítanfolyam.  

. 
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A vers szerzői: Mihályfi Lilla és Daru Emese   



A hónap témája :  A barátság 

___________________________________________________________________ 

Mit jelent számomra a barátság? 
 

Darázs Zsófi, 9. oszt.  

...amikor két vagy több személy megbízik 

egymásban, őszinték egymáshoz, nincsenek 

titkaik egymás előtt. 

Hogy létezik-e barátság  lány és fiú között?  

Sokan mondják, hogy nem hisznek ebben, 

hogy általában a barátságból aztán „több”  

lesz, én mégis azt gondolom, hogy ez nem 

mindig van így, és vannak  esetek, amikor egy fiú jobban megérti a lányt, mint egy lány.   

….örülök, hogy sok barátom van. Sajnos, tudom, hogy vannak köztük hamis barátok is, akik 

csak azért írnak, hívnak, hogy elmondják, velük mi történt, és engem meg se hallgatnak, nem  

érdekli őket, velem mi van. Azt gondolom, hogy az ilyen „barátokat” kerülni kell…. 

A kilenc év alatt nagyon jóban lettünk az osztálytársakkal, néha összeveszünk, általában  

hülyeségeken, de mindig kibékülünk, segítünk egymásnak, vigyázunk egymásra és nagyon 

összatartunk. Mi, lányok a legjobb barátok lettünk, nagyon sokat nevetünk, mindent  őszintén 

megbeszélünk egymással, és remélem, mi öten örökre a legjobb barátok maradunk. 

 

Bertók Anikó, 9.oszt. 

Örök barátság? 

...az igaz barátság megmarad, a biztos  barátság kiállja a tűzön-vízen át próbáját, és soha nem 

szakadhat meg. Persze, kisebb viták mindig előfordulhtanak- még a legjobb cimborák között is. 

A barátságban fontos, hogy ismerd a barátodat. Bízz meg benne, segíts neki a bajban, hallgasd 

meg, beszélgess vele- talán ez a a legfontosabb, legalapvetőbb dolog: a társalgás. 

Sajnos, vannak nem őszinte baráti kapcsolatok is, amikor valaki csak kihasználja a másikat, 

hogy menő legyen. Ez nagyon csúnya dolog. 

 

Hány igaz barátja lehet az embernek? 

Valakinek több, másnak csak egy-kettő. Én nem sok emberben  bízom meg őszintén, de azokra 

mindig számíthatok,  ők  mindig  mellettem állnak. 

Vannak olyan emberek  is, akik nem nagyon barátkoznak. Ők a magányos farkasok. Azt 

hiszem, nekik is szükségük lenne valakire, akire számíthatnak. 

A legfontosabb  a barátságban az őszinteség, megbízhatóság, a beszélgetések, hiszen így 

tudjuk kifejezni az érzéseinket. 

Az ember barátok nélkül olyan, mint mese mesehősük nélkül. Megy-megy az élete, de üresen... 



Ismerek egy idézetet a barátságról, amely számomra nagyon pontosan kifejezi a barátság 

lényegét: „A barátok olyanok, mint a csillagok. Nem mindig látjuk őket, de tudjuk, hogy 

mindig ott vannak.“ 

 

Klemász Petra, 9.oszt. 

Barátság bárki közt kialakuhat, nincs korhoz, nemhez, fajhoz kötve. A barátság összeköthet  

embereket, embercsoportokat, de van olyan is ,amikor egy magányos embernek a kis házi 

állatkája, kedvence a legjobb barátja. 

....olykor beleesünk abba a hibába, hogy barátságról beszélünk, miközben a fogalom mögött 

semmi tartalom sincs. Az igaz barátság mély, bensőges  kapcsolat. Az igaz barátok megbíznak 

egymásban, sosem hazudnak egymásnak. 

Az igaz barát nehéz időben is melletted áll, segít neked, támogat. Ha ostobaságot akarnál 

elkövetni, megállít. Ha szomorú vagy, felvidít, együtt érez veled.  

Az embernek már az is sokat számít, ha tudja, nincs egyedül. 

A baráti kapcsolatokat ápolni, gondozni kell, mint  a virágot. Ha ezt tesszük, miénk lesz a világ 

egyik lenagyobb kincse:  az igaz barátság. 

 

Az  alsótagozatos  kisdiákok  véleményei  a barátságról : 
 

2 osztály: 

Juhász Laura: Az én legjobb barátomat Terikének 

hívják, mindig megbízhatok benne, segít, ha szükségem 

van rá. Nagyon kedves lány. 

Hyde Anna: A barátság azért jó, mert van kivel játszani, 

ha unatkozom. Az én legkedvesebb barátnőm a Barbara. 

Vími Edina: Olyan jó, hogy vannak barátaim! Sokat 

segítenek, és mindig meghallgatnak. Jó velük játszani. 

Fricsek Kornélia: A legjobb barátnőmet Rékának hívják, 

nagyon szeretem őt, sokat játszunk együtt, vidámak vagyunk. 

Németh André: A barátaimat nagyon szeretem és becsülöm. Jó, hogy vannak! 

Petrécs Gréta: Sok barátom van, nagyon szeretem őket. Mindig számíthatok rájuk. 

Gemeri Viktor: Barátok nélkül unalmasabb lenne az élet. Nem lenne kivel játszani, viccelődni, 

civakodni. 

Kubányi Levente: A barátság jó dolog. Ha vannak barátaid, nem érzed egyedül magad. 

 

3. osztály: 

Malík Lilla: Azért szeretem a barátnőmet, Marosi Annát, mert kedves, segít nekem és mindig igazat 

mond. Anna nagyon szép lány. Vele szoktam a legtöbbször játszani. 

Takács Sára: A barátnőm, Bíró Lili, megbízható és becsületes. 

Szabados Ádám: Azért barátkozom Zalánnal, mert kedves és megbízható. Sokat nevetünk együtt, és 

mindig segít, ha szükségem van rá. 



Bíró Lili: Az én barátnőm Takács Sára, nagyon sokat segít, ha valamit nem tudok. Gyakran 

találkozunk és játszunk együtt. 

Lelovics Terézia: Az én legjobb barátnőm Brňák Rebeka. Óvodás korunk óta ismerjük egymást, azért 

szeretem, mert vicces, okos és ügyes. 

Takács Ádám Zalán: A barátommal, Szabados Ádámmal jókat viccelődünk. Azért jó a barátság, 

mert ha valami baj van, mindig számíthatok rá. 

4. osztály: 

Szabó Máté: A barátom Macky Máté. A barátság számomra azt jelenti, hogy segíthetek a 

barátomnak, és ő is nekem. 

Mészáros Dani: Nekem a Szabó Máté a barátom, és azért jó a barátság, mert mindig számíthatunk 

egymásra. 

Bende Marci: Nekem nagyon sok barátom van, jó velük lenni. Az igaz barátra mindig lehet 

számítani és a bajban is megsegít. 

Rencés István: A Marci a legjobb barátom, a legnagyobb bajban is segít, kedves, megértő és komoly. 

Takács Viki: Én azért szeretem a barátnőmet, mert kedves, megbízhatok benne, és tudom, hogy ha 

bajba jutnék, biztosan segítene. 

Polgár Timi: Takács Viki barátnőmet azért szeretem, mert kedves, jószívű, barátságos és 

gondoskodó. Az benne a legjobb, hogy ő a barátnőm és mindig is az marad. 

Góra Rebi: Polgár Timi a barátnőm.. Azért szeretem, mert vicces, jó vele beszélgetni és mindent 

elmondhatok neki. 

Hakszer Edina: Marosi Annát azért szeretem, mert jól lehet vele beszélgetni. Nagyon jó ötletei 

vannak.  

 

 

  



           Megkérdeztük .... 
___________________________________________________________________ 

Iskolánk ötödikes tanulója, Pozsonyi Laura, nemrég egy exotikus 

kiránduláson volt Szenegálban, ezért megkértük őt, meséljen erről... 

 

 
Szenegál Afrikában található. Innen vitték el a legtöbb rabszolgát Amerikába.  

Legjelentősebb folyójáról, a Szenegálról kapta a nevét. Az egykori Francia Nyugat-Afrika 

központi területe, függetlenségét 1960-ban nyerte el. Az ország az Atlanti-óceán partján 

fekszik. Szomszédai  Mauretánia, Mali, Guinea  és  Bissau-Guinea, Gambia beékelődik az 

országba. 

 

Napjaim Szenegálban 

 Várost néztünk és birkózó iskolában voltunk Afrika legnyugatibb pontján, Dakarban. 

Meglátogattuk Afrika legmagasabb szobrát,  a szabadságszobrot.  

 Voltunk a Rózsaszín-tónál, ahol valamikor véget ért a Párizs Dakar autóverseny. Azért 

nevezik rózsaszínűnek, mert egy különleges alga van az alján, amelyik a víz 

hőmérséklete alapján változtatja árnyalatát. Érdekessége, hogy a tóból kézzel 

bányásszák a sót. 

 Csónakokkal voltunk a Dzsudzs madárrezervátumban, amely a Szenegál folyón 

fekszik. 300 féle madárfaj és 90 féle halfajta található itt.  Krokodilok is láthatók. 

 Saint-Louisban lovaskocsival néztük meg a várost, amely az UNESCO világöröksége. 

 Touba a murid vallás szent városa, amely a legtoleránsabb muszlim vallás. Nyugat-

Afrika legnagyobb mecsete látható itt, ahová a novemberi zarándoklat alkalmával 

2 000 000 muszlim hívő jön el. A mekkai szent zarándoklat után ez a második 

legnagyobb zarándokhely. 



 Szafari :  a Bandia Vadasparkot látogattuk meg : voltak ott zsiráfok, orrszarvúk, 

majmok, varacskosdisznók, antilopok, zebrák, kafferbivalyok, különféle madarak, 

szurikaták. 

                                                                  Pozsonyi Laura, 5. oszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egy kis irodalom...                                                                                              

                       Könyvajánló 

___________________________________________________________________ 

 

Veronica Roth:  A beavatott  -  könyvsorozatot 1. részét  Pešádik Zsófia ajánlja 

Ez  a könyvsorozat 3 részből áll és a jövőben - 200 év múlva játszódik.  

Egy Beatrice nevű lányról szól.  A történetben minden 16 évesnek egy csoportot- kasztot kell 

választania, amelyikhez tartozni akar, amelyikben élete végéig élnie kell.  Beatrice azonban 

egyikbe sem illik bele, ő ugyanis Elfajzott, és mivel kilóg a sorból, veszélyesnek számít.  

Ezt a könyvsorozatot  azoknak a lányoknak ajánlom, akik szeretik a nagyon izgalmas 

könyveket, sok fordulattal, egy kis agrassziótól sem riadnak vissza, és nem okoz nekik 

gondot a könyv terjedelme sem.                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



 

Leiner Laura:   SZENT JOHANNA GIMI –  sorozatot   Polgár 

Sára ajánlja 

Főszereplő: Rentai Renáta 

További szereplők: Bencze Virág (Emó), Matsuda Okitsugu (Macu), 

Zsidák Gábor, Jacques Chatelain (Zsák), Pósa Richárd (Ricsi), Szatmáry Kinga, Haraszti 

Róbert (Robi), Nagy Zsolt (Zsolti),  Bernáth András, Felmayer Dávid(Dave), Antai-Kelemen 

Ádám (Cortez). 

A történet: Reni, az újdonsult gimnazista, elég sok nehézségen megy keresztül: beleszeret 

a suli legmenőbb diákjába, Cortezbe, akit a legkevésbé sem érdekel az osztály nyomija, mivel 

mindig tanul és olvas.  Arnolddal, az iskolaelső osztálytársával barátkozik, aki ráadásul 

olvasókóros. 

Kedvenc részem a könyvben: Reni értékeli a napját, pl. a hétvége: 5/1*- rémes volt, igazán 

rémes. 

Tetszettek Zsolti poénjai és humora. pl. amikor nem akart felmérőt  írni,  egyszerűen  

összegyűrte a papírlapot és lenyelte.  Az már egy másik ügy,  hogy egész órán fulladozott... 

Cortez: SZJG módra:  5/5* 

Az olvasás közben néha a könnyeimmel küszködtem, de volt,  hogy sírva nevettem. 

Kinek ajánlom? Ezt a könyvet lányoknak ajánlom, vagy azoknak, akik bele tudják élni 

magukat a lányok érzelemvilágába.  

 

 

 

 

 



Egészséges életmód 
___________________________________________________________________ 

A mozgás hozzátartozik az egészséges életmódhoz! A modern, civilizált 

világ betegségeinek java része vagy civilizációs (ártalom) vagy pszichoszomatikus eredetű. 

Ebben jelentős szerepet játszik a mozgásszegény életmód, az energiatöbblettel járó táplálkozás, 

és kevés folyadék bevitel. Ezért a mai témánk a mozgás, a sport. Kinek mit jelent ? 

  

Több mint egy újévi fogadalom 

Az újév kapcsán rengeteg ember megfogadja, hogy sportolni kezd. Ilyenkor megtelnek a 

fittnesztermek, uszodák, sí- és jégpályák lelkes emberekkel. A lelkesedés azonban februárra 

általában tovaszáll, pedig a rendszeres mozgás, a szokássá vált sportolás csupa pozitív 

változást hozhat életünkbe. Az aktív fizikai kikapcsolódás lelkileg feltölt, testileg épít és 

végső soron boldoggá tesz. Mindenkit arra biztatok hát, hogy az újévi fogadalom ne 

maradjon csupán fogadalom, és sportoljunk egész évben! 

 

Nézzük továbbá az egészséges táplálkozást, a következő leggyakoribb fogadalmak egyikét. 

Szerintem ezt még gyorsabban megszegik az emberek, mint a sportolási fogadalmat. Az 

édességek, cukrok, csokik és péksütik elhagyása hatalmas önfegyelmet igényel, de az ember, 

ha kitart és odafigyel, egy idő után nem érzi hiányukat. Sok mindennel lehet pótolni az 

édességet, például friss és szárított gyümölcsökkel, cukormentes paleo sütikkel és magvakkal. 

Mindenkinek sok kitartást kívánok e téren is.                  

                                                                                Suba Sára, 7. oszt.              

__________________________________________________________________________         

 

 

 



A testedzésben gazdag életmód elősegíti többek között 

  a jobb közérzetet, 

 a nagyobb állóképességet, 

 a test és lélek harmóniáját, 

 az erősebb, aktív izomzatot, 

 a szív és keringési rendszer – azaz a „motor” – jó teljesítőképességét, 

 a csontritkulás kisebb mértékét, 

 a tüdő, a légzés hatékonyságát, 

 az izomtömeg és az izomerő növelését, 

 a tökéletesebb testtartást, 

 a jobb megjelenést, 

 a biztonság érzését,  

 a rugalmas alkalmazkodást, 

 az önbizalom, az öntudat növekedését, 

 a határozottságot, a dönteni tudást, 

 a versenyképességet, a küzdeni tudást, 

 munkavégzés teljesítőképességét, 

 esetenként a társadalmi – társas kapcsolatok, támaszok létesítését. 

                                                                       

Miért jó sportolni? 

 A sporttal kondíciót szerzünk 

 Könnyebben megy a fogyás 

 Szórakoztató elfoglaltság  

 Hobbi gyanánt is jól szuperál  

Az én sportom: A jégkorongozás  

A hoki számomra egy izgalmas sport. Az edzéssel ügyesebb, mozgékonyabb leszek. Egyre 

többen járnak hozzánk a hokiklubba, már iskola is van a kezdők számára. Remélem, egyre 

többen szeretik majd meg ezt a sportot. Én mindenkinek csak ajánlani tudom a sportolást! 

Rukovánsky Ármin, 7.oszt. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

Egy kis kikapcsolódás 
___________________________________________________________________ 

KERESZTREJTVÉ-NYek(k) 

Szerző:  Szabó Réka, 8. osztály 

1. Ha megkeresed a megadott szavakat vízszintes és függőleges irányban, a megmaradt betűket 

sorban összeolvasva megkapsz egy angol kifejezést. 

 

 

Szavak: barát, fény, szeretet, lélek, érzés, szív, agy, pár, bátor, érv, elme, öröm, család, mese, 

álom, anya, fiatalság, bizalom 

A megmaradt betűkből megkapott kifejezés: ____________________________________    

Mit jelent magyarul?                                         _____________________________________ 

 

 

 

 

É L B B Á T O R E S 

R É E T F A C É Á B 

Z L L F É G S R L I 

É E M A N Y A V O Z 

S K E R Y I L B M Á 

E N Ö R Ö M Á A D L 

S M E S E F D R O O 

F I A T A L S Á G M 

R E S Z E R E T E T 

V P Á R E S Z Í V R 



2.  Töltsd ki a sorokat! Minden szám egy betűt jelent. 

0-O                           8-C                         16-B                       24-N 

1-J                            9-P                         17-I                         25-Ú 

2-Ő                          10-Ű                       18-Ó                       26-H 

3-E                           11-A                       19-Y                        27-U 

4-Z                           12-M                      20-G 

5-K                           13-Ö                       21-R 

6-Á                           14-T                       22-É 

7-V                           15-S                       23-L 

 

3 20 19  1 18  16 11 21 6 14  11 4  22 23 3 14  3 20 19 17 5  

                           

 

23 6 24 8 15 4 3 12 3  5 13 14 3 23 22 5  11  12 25 23 14 26 0 4  

         ,                  , 

 

25 14  11  1 13 7 2 16 3  22 15  5 27 23 8 15  11 4      

           ,                 

 

22 9 3 23 12 22 1 10 15 22 20 26 3 4  3 16 16 3 24  11 4 

                       

 

3 23 12 3 16 3 14 3 20  7 17 23 6 20 16 11 24  

                  . 

 

Lois Wyse idézete: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Diákhoroszkóp a 2018-as évre 
 

Kos       Szinte bármit megtehetsz, ám valamit biztos nem! A halogatás és a 

bizonytalanság hibás döntés lesz. Nem maradhatsz le, aktívnak kell lenned, így 

pedig eljuthatsz bárhová. Remekül átlátod majd azt, hol hibáztál, hol tértél le a jó 

útról. A sikerért szükséges áldozatot hozni, ám az idő és az energia többszörösen 

megtérül. 

 

Bika   2018-ban talán túl sok változást is meg kell élned, ám minden hasznodra 

lesz. Többször is lázadni fogsz a különféle módosulások ellen, nem akarsz egy 

tapodtat sem arrébb menni .Légy okos, inkább apró lépésekkel haladj előre. 

Keress vigaszt a szellemiségben, a tudásod gyarapításában. 

 

Ikrek    Az életedet magadnak kell irányítanod, a mindennapokat magadnak 

kell megtöltened örömmel és szép dolgokkal. Ezért vagy bátor leszel, s még 

márciusban vagy áprilisban belevágod a fejszédet egy új fába és merész 

lépésekkel meghódítasz valamit vagy bebetonozod magadat . A tanulás a 

legjobb választás ahhoz, hogy új célokat tűzhess ki magad elé. 

 

Rák   A kitartásod lendületet ad neked, mész előre, megvalósítasz sok dolgot, s 

aligha akad olyan ember, aki meg tud téged állítani. Remek kilátásokkal 

kecsegtet az év. Motiválj másokat, így mások is inspirálni fognak téged. Képes 

leszel erőlködés nélkül, okosan és tervezetten jobbá formálni dolgaidat, így végül 

teljesen biztos, hogy eredményesebbé fogsz válni.  

 

Oroszlán     Mozgalmas lesz a 2018-as esztendő, kevés mód lesz pihenésre, 

lazításra, ám, talán ezt te, egyáltalán nem fogod bánni. Meglehetősen konkrét, 

jól megfogalmazott terveid vannak, s sok esetben bizony kissé szűkre szabtad a 

határidőket, igaz? Sebaj, épp ebben vagy a jó! Tulajdonképpen kimondhatjuk, 

hogy teher alatt nő a pálma!  

 

Szűz    Az élet sorskereke épp mindig arra fordul, s épp olyan tempóval, 

amerre és amilyenben kell ahhoz, hogy növekedj, gyarapodj, így pedig fejlődj. 

Tanulmányi téren érdemes az elmaradásaidat sürgősen bepótolni, hisz ez 

gyorsan a javadra válna, akár hasznot is hozna neked. Hibát akkor követhetsz el, 

ha az idődet és energiádat olyasmibe fekteted, amiről magad is tudod, hogy 

zsákutca.  

 

Mérleg      Mérlegként nem jellemző, hogy örökösen lázadnál minden ellen, ám 

2018 gyökeres fordulatokat hozhat életedben. Vérmérsékleted az év első felében 

hevesen ingadozni fog, és mindent meg fogsz tenni azért, hogy mások helyett 

önmagadat helyezd középpontba. Nem lesz már kedved ahhoz, hogy örökösen 

mások gondjait oldd meg a sajátod helyett.  

 

 

 

 

 



Skorpió    Az a fantasztikus, hogy nem kell erőlködnöd, csupán ki kell tartanod 

eredeti elképzeléseid mellett, s maradj azon az úton, amit eddig jártál be. 

Szigorúan tilos sajnálni az időt és az energiát új feladatoktól, a változástól és a 

tanulástól. Amennyiben tényleg eltökélten mész előre, akkor a jutalom és az 

elismerés meg fog érkezni hozzád. Légy 2018-ban fegyelmezett, előrelátó, optimista és bölcs. 

Mindig éld meg a jelent, a múlton lépj túl. 

 

 

Nyilas   Lassan, de biztosan fejlődni fogsz, stabilabb talajt érezhetsz a lábaid 

alatt, ami persze örömre és bizakodásra ad okot. Amennyiben belátod, hogy 

érdemes bizonyos dolgokról lemondani, akkor megkapsz újabbakat, 

amelyekre még több időt és energiát tudsz majd szánni. Engedd el a 

haragodat, egyszerűen nem éri meg az energiát pazarolni! Ez vezet végül egy 

örömteli megnyugvásához! 

 

 

Bak    Most még kissé aggasztónak és lehangolónak látod a körülményeidet, 

hisz nem olyan ütemben, és messze nem kielégítő eredménnyel haladnak 

vagy épp záródnak le aktuális ügyeid. Ám, tudjuk, hogy minden kocka fordul 

egyszer. Nem tehetsz mást, mint kitartasz, s hiszel magadban és a 

képességeidben. Igyekezz derűlátó maradni, mindig és mindenhol.  

 

 

Vízöntő    Bárhol légy most, bármivel foglalkozz, mindenen tudsz úgy 

formálni, hogy az év végére elégedettség töltsön el. Kiemelten fontos lesz 

átrendezni meglévő emberi kapcsolataidat, ugyanis sokan vannak olyanok, 

akik semmit nem adnak, ám annál többet vesznek el tőled.  

 

 

Halak    Kifejezetten kedvező hónapokat rejt a 2018-as esztendő, csak 

figyeld a változásokat, s extra sebességgel alkalmazkodj ezekhez. Ez persze 

figyelmet, erőt, kitartást követel majd tőled, ám a jutalom is megérkezik 

cserébe. A legkülönfélébb életterületeken tudod megmutatni ismert és rejtett 

képességeidet. Sokakat meglepsz majd aktivitásoddal és remek ötleteiddel, ne 

félj elkápráztatni másokat.. 

 

 

 

 



 

 

KELLEMES  TAVASZI  

ZSONGÁST 

                           kívánnak a szerkesztők:   

 

      Bahurek Vivien  

      Szabó Réka  

      Szarka Zsófi Bernadett 

      Rukovánsky Viktória 

 

      Hozzászólásaitokat, cikkeiteket, kérdéseiteket, javaslataitokat 

a szerkesztőknek adhatjátok le a 8. osztályban.  


