
 



Bizonyára mindannyian értesültetek róla, hogy Mágocsi Ági néni gyermeket 
vár, s a következő tanévben nem tart velünk. Szerkesztőségünknek sikerült 
elkapnia egy rövidke beszélgetésre. 
 

Egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni Öntől! Hol született? Hol nőtt fel? Vannak-e testvérei? 
Miért Mágocsi? 

1973. szeptember 6-án születtem Dombóváron, egészen 16 éves koromig Mágocson laktam. Azért Mágocsi, 

mert a nagyszüleim apai ágon svábok, és a második világháború után magyarosítani kellett a nevüket. A 

nagypapámnak a bátyja csendőr volt, és nekik kötelező volt annak a falunak a nevét felvenni, ahol született 

az ember. Mivel a háború után a papámék csak ketten maradtak testvérek, és a családnak a másik felét már 

Németországba kitelepítették, ezért úgy döntöttek, hogy akkor ők is magyarosítják a nevüket. És így nem 

lettem Springmann, hanem Mágocsi. Van egy húgom, és ő is Mágocson él, mint ahogy a szüleim is. 

 
Ha étel, akkor cézársaláta. 
Ha ital, akkor rosé bor, most nem, de amúgy az. 
Ha szín, akkor barna. 
Ha zene, akkor U2. 
Ha film, akkor Indul a bakterház. 
Ha hobbi, akkor barkácsolás. 
Ha hely, akkor Svájc. 

 
Melyik gimnáziumba járt? Volt-e kedvenc tantárgya? 

Dombóvárra jártam, még a Gőgös Ignác Gimnáziumba iratkoztam be, de már az Illyés Gyulában végeztem, 

mert akkor volt a rendszerváltás. A matekot annyira nem szerettem akkor. Talán a nyelvtan volt a kedven-

cem. 

 
Mikor döntötte el, hogy a tanári pályát választja?  

Először 18 évesen, amikor nem közgázra mentem, hanem a TTK-ra. Később teljesen úgy gondoltam, hogy 

nem nekem való. Aztán, mikor az egyetem utolsó évében kistanári gyakorlaton voltam, a szakvezetőm azt 

mondta, hogy „Ági, magának tanárnak kell lenni!”.  Vele sokat beszélgettünk ilyesmiről, és akkor döntöt-

tem el véglegesen, hogy tanár leszek. 

 
Hol végezte el az egyetemet? Hogyan emlékszik vissza ezekre az évekre? 

Szegeden a József Attila Tudományegyetem Természettudományi karán matematika német szakot végez-

tem először, és közben kezdtem el az informatikát, amikor már negyedéves voltam. Így nem jártam plusz 

három évet, hanem infóból egy évvel tovább jártam, de akkor már itt tanítottam Pécsett. Én nagyon szeret-

tem egyetemista lenni. 5 évig kollégista voltam, ami eleinte nagyon rossz volt, mert ugye bekerülsz egy 

közösségbe, utána másodiktól negyedévig nagyon imádtam. A kollégium miatt szépek az emlékeim, nem a 

sok stressz meg a kemény vizsgák miatt. 

 

Hol tanított a Tiborc előtt? Tanított külföldön? Milyen volt? 

Én sehol máshol, csak itt a Tiborcban. Közben voltam egyszer egy évet külföldön Kastl-ban az Európai 

Magyar Gimnáziumban tanítottam matematikát. 

 
Itt a Tiborcban rögtön német nyelven kezdte a tanítást? 

Nem, az első években magyarul tanítottam matekot és informatikát. Az infót két év múlva már németül 

tanítottam, és mikor visszajöttem Németországból, a matekot is elkezdtem németül tanítani. 

 
Könnyen fel tudja bosszantani egy diák? 

Szerintem most már nem annyira könnyen, mint régen. Ezt meg kell tanulni kezelni. 



 
Mi az, ami a legjobban zavarja egy tanórán? 

Ha túl nagy az alapzaj. 

 
Hogyan éli meg a várandósságot? 

Egyelőre még nem tudok vele olyan sokat foglalkozni, mint amennyit szeretnék, remélem, hogy majd jú-

nius közepétől több időt tudok ráfordítani. „Tünetmentesen” élem meg, tehát jól vagyok, vannak ugyan 

kisebb rosszullétek, de szerintem ez teljesen normális. 

 
Esetleg tudja már a kicsi nemét? Lányt vagy fiút szeretne inkább? 

Nekem mindegy volt, csakhogy egészséges legyen, De most úgy néz ki, hogy kislány lesz. 

 
GYES után szeretne majd visszajönni tanítani? 

Igen, de hogy mikor, azt még nem tudom. 

 
Mi az, ami talán hiányozni fog, amire legszívesebben emlékszik 
majd vissza a Tiborccal kapcsolatban? 

A 11 B-sek nagyon fognak hiányozni, de majd biztos sokat találko-

zunk. Azt nem hiszem, hogy a nyüzsgés is, mert szerintem ugyan-

úgy megy majd az élet tovább, bár biztos sok minden megváltozik. 

Igyekszem ugyanúgy élni a napjaimat, csak kicsit jobban vigyázni 

mindenre.  

 
Mi az, amit nem lesz nehéz elfelejteni? 

A koránkelést, a munkahelyi stresszt. 

 

Ön szerint könnyű a mai fiatalság élete? 

Szerintem nem. Annak, aki ki akarja használni a lehetősége-

ket, az megteheti, mert sok lehetőség van, 

azonban igen alázattal kell az élettel 

szemben viselkedni, ahhoz, hogy valaki érvényesülni tud-

jon. 

 
Üzenne valamit a diákoknak? 

Hát akkor maradjunk egy kicsit a mateknál: „Higgyétek el, 

hogy ha nem utáljátok annyira a matekot, akkor talán jobban 

fog menni!” 

 

  

  

Szimi és Miri 



Helikon 2010 
 
Sehr langsam schienen die Tage bis zum 22. April zu vergehen. Und viel zu schnell vergin-

gen dann die drei Tage, auf die wir (sprich: die Mitglieder des Schulchores) gewartet ha-

ben. Denn am 22-23-24. April fand in der Touristenstadt Keszthely, wie alle zwei Jahre, eine 

der größten kulturellen Veranstaltungen Ungarns statt. Sämtliche Mitglieder künstlerischer 

Gruppen (z.B. Chöre und Theater) der Mittelschulen Transdanubiens wurden zum Helikon 

Fest eingeladen, um ihre Talente zu messen.  

Man hatte die Chance sein Können in 18 Kategorien zu beweisen: Lyrik und Prosa, Theater, 

klassische Musik, Chor, Volksmusik/Volkstanz, Unterhaltungsmusik/Ausdruckstanz, literari-

sche Werke, bildende Kunst sowie Film und Video, um einige nur oberflächlich zu nennen.  

Der Chor unserer Schule - übrigens in der Kategorie Kammerchor aufgetreten - erarbeitete 

sich eine stolze Silbermedaille. Wir haben sehr viel geübt und hart gearbeitet, und am Ende 

die Jury mit einem Spiritual, einer Volksliedsammlung, einem altenglischen und einem 

französischen Lied aus der Renaissance begeistert.  

Zwar ging ich mit all meinem Kampfgeist zum "Tournier", doch merkte ich spätestens am 

Freitag Nachmittag, als ca. 2000 Schüler gemeinsam sangen, dass in der Seele des Helikon 

viel mehr liegt als der Wettstreit. Viel wichtiger ist es, zu erkennen, dass die Kunst uns ver-

bindet und neue Beziehungen knüpft. Genau aus diesem Grund hatte auch Graf György 

Festetics vor ungefähr zwei Jahrhunderten die Idee, talentierte Schüler zusammenzubrin-

gen um gemeinsam die Freude an der Kultur zu finden.  

Natürlich hat sich seitdem einiges verändert. Zum Beispiel hatte damals Irie Maffia und 

Kiscsillag noch kein Konzert am Ufer des Plattensees gespielt, und wahrscheinlich hatte die 

damalige Jugend noch andere Vorstellungen vom Partymachen, aber das Wesen ist prinzi-

piell dasselbe.  

Hiermit möchte ich die Gelegenheit ergreifen, unserem Gesangslehrer und Chorleiter, 

Herrn Gábor Halmi ganz herzlich zu danken, denn mit seiner fleißigen und rastlosen Arbeit 

haben wir diesen tollen Platz erreichen können! Ein ganz großes Dankeschön auch im Na-

men des ganzen Chores! 

Leider kann ich am nächsten Helikon nicht mehr teilnehmen, doch drücke ich dem Chor 

ganz fest die Daumen, damit er in zwei Jahren wieder mit einer so guten - oder noch besse-

ren - Platzierung den Plattensee verlässt.  

  

Daniela 



Mese, mese, mátka… 
Emlékeztek még arra a történetre Gyulabával, aki 

Trabanttal, táskarádióval, Zsófi nénivel és egy 

diákkal száguldott el Lengyelországba? Eddig 

titok övezte, hogy ez alatt az idő alatt mit is csi-

náltak Tibibáék… de most minden kiderül! Jgy 

mesél róla: 

1985-ben, mikor az iskola még csak az általános 

iskolából állt, kitaláltuk mi -még akkoriban fiatal 

tanárok- hogy nem a Balatonra megyünk tábor-

ba, hanem felmegyünk az Északi-tengerhez elmé-

lyíteni a barátságunkat az ottani lengyel iskolával. 

Vonattal fel is mentünk Pestre, onnan repülő-

géppel Varsóig, és utána megint vonattal egészen 

a szállásig. Életem első repülőgépútja, egy szov-

jet márkájú, nem éppen biztonságos géppel. 

Akkoriban még elég bohém természet voltam, a 

csomagomat egy Levis Strauss farmerből varrt 

zsákban hordtam. A repülőtéren, úgy ahogy kell, 

rá is raktam egy futószalagra, és már indulhatott 

is a pár órás út. Hál istennek, odaértünk Varsóba 

és nem maradt fönt a repülőgép… Megérkezé-

sünk után, szép sorban vártuk, hogy a futószalag 

„előadja” a poggyászunkat, majd megláttam egy 

olajos fogkefét, egy eltörött szappantartót, a 

nadrágomat rongyokban, és az összes többi hol-

mim is erre a sorsra jutott. Még el sem kezdődött 

a tábor és én ott álltam egy marék ronggyal. Sze-

rencsére az irataim nálam voltak, és később a 

biztosító is fizetett némi pénzt… Mindezek elle-

nére nagyon jó volt Lengyelországban, még a 

jéghideg vízbe is bemerészkedtünk szigorú sza-

bályok között. A part 100 méteres szakaszokra 

volt osztva, egy-egy vízimentővel. Ha belefújt a 

sípjába, mindenki megostromolhatta a vizet 1 

percig, majd újra belefújt és vége volt a fürdő-

zésnek. Még egy fantasztikus élményem van ezzel 

kapcsolatban. Soha nem fogom elfelejteni, hogy 

Gyula bácsi és Zsófi néni utánunk jöttek egy 

tanítvánnyal, és mikor megérkeztek, kirakták a 

Trabant tetejére a rádiót és megszólat a „Jó reg-

gelt, Magyarország” című dal. Akkor vásároltam a 

„halott ember” nevű sátramat- Gyulabával közö-

sen csempésztük be az országba-, ami még a mai 

napig is minden táborba elkísér… 

-Mesélek neked Kornélkáról!- kezdte el Gyula 

bácsi. Hívjuk egyszerűen csak Kornélkának. Ak-

kor járt ebbe az iskolába, amikor én elkezdtem 

tanítani. Különböző történetek keringenek róla, 

amelyek közül párat most megosztok veled. Ab-

ban az időben még voltak szakfelügyelők és az 

órámra bejött az egyik. Kornélka,aki az első pad-

ban ült, aznap nem volt sehol. Végül némi késés-

sel, de megérkezett az órára, a pólója alatt para-

dicsomot és paprikát rejtegetve. Udvariasan meg 

is kínált, nemegyszer az óra alatt, ami akkoriban 

nem volt szokás. Előfordult, hogy el is beszélget-

tem vele. Egyik alkalommal elmesélte, hogy 

szándékában áll felrobbantani a Tv-tornyot és 

kiírtani a családját. Hypot akart önteni a málná-

ba… Jobbnak láttam elmenni a családhoz és 

figyelmeztetni őket. Kornélka ezek után átkerült 

egy másik iskolába, de az új 

közeg nem igazán hatott 

a fiúra. Egy szakfelü-

gyelőtől tudom, aki-

nek „szerencséje” 

volt megismer-

ni, hogy Kor-

nélka tervbe 

vette az igaz-

gató megölé-

sét is… Hál 

istennek csak 

tervben 

maradt… de, 

hogy mi lett 

Kornélkával, 

egy másik 

alkalomra 

tartoga-

tom…    

  

Jasmin 



 

London... Here we come!! 
 

 

 

Between the 17th and the 24th of April 2010, altogether 60 students of our school had the opportunity 

to make a trip to the United Kingdom. We spent an amazing week together, got to know each other 

better and had many new experiences in Britain.  

The meeting point was on Saturday evening at 5 p.m. in the parking lot of 

´Domus´, where our bus was waiting for us. At night we couldn’t sleep as much 

as we should have, but we knew what our goal was.  Our 

first big stop was in Brussels on Sunday around noon. 

First we went to visit the main square and the famous 

landmark of the city the so called Manekken Pis.  After 

spending some free time in the city centre and buying 

Belgian chocolate and goffrie we went to see the famous 

Atomium, which was built for the world expo 1958 and has the shape of a 

unit cell of an iron crystal magnified 165 billion times. After our stop in 

Brussels we headed to France where we slept over in a small hotel near the 

Channel.   

In the next morning we had to wake up early to reach our ferry to England. 

The ferry was overcrowded due to the closed airports all over Europe because 

of a volcano eruption in Island. Apart from this, crossing the 

Channel was an awesome feeling. We were travelling in the 

morning so we could see the rising sun, the calm sea and the 

slowly fading cost-line.  First the grass in England wasn’t as 

green as we saw it in the films but later it turned out to be so. 

The first town which we visited after putting our feet on the 

Island was Canterbury. Although the city is quite small, it has 

a huge cathedral. The next city which we visited was Roches-

ter. This is the city where Charles Dickens was born. After 

taking a short walk here, we headed to our accommodation 

on the coast of the bridging point of the river Thames. 

 

On Tuesday we travelled to London, as our accomodation was about 30 miles from the capital. First 

we took a bus ride around the city, and then stopped at 

the London Eye. The big wheel was just waiting for us. We 

were lucky with the weather during our stay, as it was 

sunny and quite warm almost all week long, not that typi-

cal for London. Due to the clear weather the sight from the 

big wheel was breathtaking. We could see many famous 

sights such as The Houses of Parliament, the Westminster 

Abbey and many others which we did not recognise on our 

first day. Later on we visited three big museums: the Imperial War Museum, the 

Natural History Museum and the Science Museum. The first one was mainly 

about the World Wars, the role Britain played during the war, and many different 

artifacts in connection with them. The Natural History Museum had many differ-



ent sections and a big variety of topics such as the human body, dinosaurs, crystals, Earth and the 

structure of our planet. In the latter section, we could be part of an earthquake simulation in a Japa-

nese supermarket, where the shelves were trembling. The Science Museum views also a lot of spec-

tacular objects, such as the oldest steam engine “Puffing Billy”, the reconstruction of the Apollo 11 

and many other modern inventions as well. 

The next day our trip led us to the Madame Tussaud’s. One of the most famous museums in London 

with the wax works of famous people. We spent hours there taking photos of the 

celebrities, enjoying having some of our idols next to us for a second. In 

another section of the exhibition in the so called “Chamber of Hor-

rors”, there were real people between the wax figures, who frightened 

the visitors. After that we could enjoy some spare time. During this 

some of us went to discover the Oxford Street, the Regent Street and 

the surrounding area. 

On Thursday was the Tower of London on plan, where we could see the Crown Jewels, 

crown  and weapon collection – which were really fascinating 

and one of the biggest diamonds in the world. Later on we con-

tinued to the British Museum. The exhibition here is based on 

history. Parts of it are e.g. different amphorae, reconstructions 

of buildings, columns and sculptures from the ancient Greek 

and Roman times. Another highlight of the exhibition was the 

body of a man, who died several decades ago, found buried 

under sand, conserved in such a good condition, that he still 

has his hair on his head. If you would like to see the whole ex-

hibition you should stay there approximately 2 days long. 

On our last day in England we went to Greenwich, where we took a look at the 0 Meridian and went 

to the Maritime Museum as well. Here we could learn more about the contamination of the sea, it 

was shown what humans deposit into the water. We should really take some things in 

consideration before acting... After that we went on a boat trip on the river Thames to 

Westminster. During the ride we could see many places which we have visited during 

our stay in London. As we were near Tower Bridge we could see, how it can be raised, 

so that river traffic can pass. It does not often happen, so we were really lucky to see 

this. We also saw the H.M.S Belfast, a battleship, Shakespeare`s Theatre, Tate Modern, 

London Eye and the Houses of Parliament again. 

During our last hours some of us went to the 

Westminster Abbey, to the Buckingham Palace – 

where we saw the typical British guards with their 

red jacket and black helmet. Our next destination 

was Covent Garden, a kind of small market with an incredible 

atmosphere and many people. Our last stop was Trafalgar 

Square, which was the meeting point for the whole group. To-

gether we travelled back to Greenwich with the magnetic rail-

way, where our bus was already waiting for us to take us back 

home. 

All in all, I think we all enjoyed the trip to London very much. The one week we spent there, passed 

very fast, but we all returned with great impressions from England. 

 
Written by: Ingrid Hartmann, Lilla Krisztina Tóth, Réka Kozma 

Photos by: Réka Kozma 

 



Abschluss 2010 
 

Die Zeit vergeht unglaublich schnell, und so sind wir am 31. April schon wieder bei einem 

der großen Ereignisse unserer Schule angelangt. Für manche ist die Abschlussfeier ein 

Symbol des Starts in ein neues Leben, also etwas ganz Positives, für die meisten aber, den-

ke ich, ich es ein trauriges Geschehnis. Wie immer man es auch sieht – auf jeden Fall ist es 

ein Meilenstein in dem Leben der Zwölftklässler.  

Der Tradition treu wanderten die Klassen 12.A und 12.B die Treppen des Gymnasiums in 

der Begleitung von Abschiedsliedern des Schulchores herab. Als auch der letzte in der Rei-

he seinen Platz in der Halle fand, begann die eigentliche Zeremonie. Binnen anderthalb 

Stunden hörten wir diverse altbekannte Zitate von Mercédesz Mühl, Melinda Wildmann 

und Dénes Varga, ein Gedicht in der Interpretation von Martin Kerner, unsere Gedanken 

an die Zwölftklässler von Mirjam Lehmann und mir. Auch Herr Direktor Gábor Frank gab 

uns und den AbiturientInnen viele kluge Worte mit.  

Es war sehr rührend zu sehen, wie viele Tränen flossen, nicht nur unter den Abschlussklas-

sen, sondern auch unter den Gästen und Mitschülern.  

Liebe Zwölftklässler! Ich hoffe, ihr wisst alle, dass wir Euch sehr viel Erfolg zum Abi wün-

schen und auch, dass eure Träume für die Zukunft alle wahr werden! 
 

 

  

Daniela 



Programmempfehlung…. 
Der Countdown läuft und du weißt noch nicht, was du mit dir anfangen 
sollst? Hier ein paar Tipps…Motto für den Sommer : Fest über Fest! 
 

Fishing On Orfű  
17-19 Juni 

Auch in diesem Jahr gibt es Dancing in the Nightclub, und nicht nur das, sondern auch Kiscsillag, Quimby, 

30Y und noch viele andere werden dich auf dem Alternativfest unterhalten. Geld und Zelt solltet ihr auf 

jeden Fall mitbringen, die Dauerkarte kostet nämlich 7500 Ft, der Tageseintritt 3500 Ft, und die Zeltmiete 

500Ft. Ort: Camping Panorama in Orfű 

 

VOLT Fest 
30 Juni-3 Juli 

Auch in diesem Jahr wird in der Stadt der „Treue“ das Fest VOLT veranstaltet. Für die Unterhaltung sind 

verantwortlich: Tankcsapda, Vad Fruttik, Kispál, Quimby, Irie Maffia, 30YCopyCon, Kiscsillag, Alvin, 

Depresszió, Fish!, Paso, Road, Zagar, Massive Attack, Prodigy und noch viele andere..…Ort: Camping 

Lővér in Sopron. Besser ihr beeilt euch, es wird nämlich nicht ganz billig… 

 

Coke Club 
3 Juli-22 Aug 

Und wenn das noch nicht reicht und hast noch genügend „power“ dann los geht’s nach Siófok! Es gibt 

alles on A-Z!:)  

 

Heineken Balaton Sound 
8 Juli-11 

David Guetta und seine Freunde warten schon auf dem Strand von Zamárdi. 

 

Fest Hegyalja  
14 Juli-18 

 Alles was man sich wünscht: Alvin, Belga, Copycon, Depresszió, Fish!, Irie Maffia, Kiscsillag, Paso, Quimby, 

Road, Tankcsapda and co. Ort: Tokaj-Rakamaz 

 

 

Alterábia 
22 Juli-24 

Ich sag nur…30Y, Quimby, Depresszió, und damit sag ich schon alles. Plus dazu treten noch viele „New-

comer“. Braucht man noch mehr? Ort: Park Rába in Körmend 

 

 

Und wenn du lieber etwas in Pécs unternehmen möchtest, dann warten auf 
dich viele Programme in der Kulturhauptstadt und in der Nähe.  
 

 

 

 

Jasmin 



Foci VB 2010 

 
A 2010-es labdarúgó-világbajnokság a 19. lesz a futball történetében. Ez a sportág legna-

gyobb nemzetközi tornája, melyet 2010. június 11. és július 11. között rendeznek, a Dél-

afrikai Köztársaságban. Ez az első olyan eset, hogy a világbajnokságot az afrikai kontinensen 

rendezik, és így Óceánia marad az egyetlen olyan földrész, amely még nem rendezett világ-

bajnokságot. A világbajnokságra a 208 FIFA-tag országból 204 nevezett, a selejtezők után 32 

csapat vehet részt a tornán. Olaszország a címvédő. 

Tudtad, hogy… 

…a kolumbiai popsztár, Shakira és egy helyi együttes, a Freshlyground közös dala, a Time 

for Africa lesz a június 11-én kezdődő, dél-afrikai labdarúgó-világbajnokság hivatalos him-

nusza? Shakira és a fokvárosi Freshlyground június 10-én, 

11-én, majd a július 11-i döntő előtt adja elő élőben a Time 

for Africát. 

 

 

…a világbajnokság hivatalos kabalája Zakumi, egy leopárd. 

Az első két betű a "ZA" az ország rövidítése, a "kumi" pedig 

több helyi nyelvjárásban "tízest" jelent. 

 

…a világbajnokság hivatalos labdáját az Adidas tervezte, melyet 

a világbajnokság sorsolásakor, 2009. december 4-én mutatták 

be. A labda neve Jabulani, amely zulu nyelven "ünnepelni"-t je-

lent. 

A labdán 11 szín található, melyek a rendező Dél-afrikai Köztár-

saság 11 régióját és hivatalos nyelvét is szimbolizálja, valamint 

utal a csapatok 11 kezdőjátékosára is. Az alkotók szerint ez min-

den idők leggömbölyűbb labdája 

 

…a világbajnokság 32 résztvevője között mindösszesen 420 

millió dollárt osztanak szét, 61 százalékkal többet, mint 2006-ban. Minden résztvevő 1 mil-

lió dollárt kap felkészülési költségként. A világbajnokság csoportköre után kiesők egyen-

ként 8 millió dollárt kapnak. 
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Indián horoszkóp 
Az asztrológia az emberiség egyik legősibb tudománya. Minden napjainkig 

megismert ősi civilizációban fontos szerepe volt, és napjainkban is sokan mű-

velik. Az asztrológia görög eredetű szó, jelentése "csillagtudomány". Abból a 

sok generáció alatti megfigyelésből indul ki, hogy összefüggés van az égites-

tek kölcsönös helyzete és az emberek jelleme, életük sorsdöntő eseményei 

között. 

Az indiánok hit- és gondolkodásvilága merőben eltér az Európai életfelfogás-

tól. Míg mi, európai emberek racionálisan gondolkozunk, az indiánok életében 

az érzelmek és a természet tisztelete játssza a központi szerepet. 
 
SÓLYOM márc. 21. - ápr. 19.  

Földi hatás: Az Ébredés Ideje  

Elem: tűz  

Személyiségjegyek: 

aktív, energikus, 
heves 

Érzelmileg: könnyen 

tűzbe jön 

Szándéka: aktivitás, 
új dologba fogás  

Természete: impulzív  

Pozitív jellemvonása: 

vállalkozó szellemű, úttörő 

Negatív vonása: önfejű, egoista, türelmetlen 
Szexuális indíttatása: könnyen lángra lobban, gyors, tüzes, 

szenvedélyes  

Összeférhetőség: Lazac, Bagoly 

Tudattalan vágy: a személyes tapasztalás által megszerzett 
tudás  

Fejleszteni érdemes: türelem, együttérzés  

 
HÓD ápr. 20.-máj. 20.  

Földi hatás: A Növekedés Ideje  
Elem: tüzes föld  

Személyiségjegyek: céltudatos, leleményes, fontoskodó, 

módszeres 

Érzelmileg: erősen túlfeszített  

Szándéka: birtoklás  
Természete: szorgalmas  

Pozitív jellemvonása: erősakaratú, szakszerű, kitartó  
Negatív vonása: kisajátító, saját magával szemben túlzottan 

elnéző, merev 

Szexuális indíttatása: igényes  

Összeférhetőség: Harkály, Barnamedve, Lúd 

Tudattalan vágy: kötődésmentesség  
Fejleszteni érdemes: alkalmazkodó készség, vállalkozó 

készség, együttérzés  
 

SZARVAS május 21. - jún. 20.  
Földi hatás: A Virágzás Ideje  

Elem: tüzes levegő  

Személyiségjegyek: gyors, beszédes, megfelelni tudó 

Érzelmileg: érzékeny, de felszínes 
Szándéka: sokoldalúság  

Természete: élénk  

Pozitív jellemvonása: szellemes, intellektuális  
Negatív vonása: kiszámíthatatlan, nyughatatlan, lusta  

Szexuális indíttatása: kellemesen izgató  

Összeférhetőség: Holló, Vidra  

Tudattalan vágy: az értelem alapos megismerése  

Fejleszteni érdemes: koncentráció, állhatatosság, együttér-
zés 

 
HARKÁLY jún. 21. - júl. 21.  

Földi hatás: A Hosszú Napok Ideje  

Elem: víz  

Személyiségjegyek: érzelmes, szenzitív, sebezhető 

Érzelmileg: romantikus  

Szándéka: hűség  

Természete: igényes  

Pozitív jellemvonása: jó képzelőerejű, gyengéd, takarékos, 

együttérző  
Negatív vonása: kisajátító, hangulatember, haragtartó  

Szexuális indíttatása: szükségesnek tartja  

Összeférhetőség: Kígyó, Farkas, Hód  

Tudattalan vágy: időtlenség  
Fejleszteni érdemes: leleményesség, megbocsátás képessé-

ge  

 
LAZAC júl. 22. - aug. 21.  

Földi hatás: Az Érés Ideje  

Elem: vizes tűz  

Személyiségjegyek: büszke, energikus, magabiztos 

Érzelmileg: szenvedélyes, intenzív  
Szándéka: uralkodás  

Természete: igényes  

Pozitív jellemvonása: bőkezű, nagylelkű, kreatív  

Negatív vonása: uralkodni 
vágyó, arrogáns, türelmetlen  

Szexuális indíttatása: telhe-

tetlen  

Összeférhetőség: Bagoly, 



Sólyom  

Tudattalan vágy: érzelmi stabilitás  
Fejleszteni érdemes: tolerancia, igazságos ítélkezés 

 

BARNAMEDVE aug. 22. - szept. 21.  
Földi hatás: A Betakarítás Ideje  

Elem: vizes föld  
Személyiségjegyek: szorgalmas, igénytelen, gyakorlatias 

Érzelmileg: meleg, analizáló  

Szándéka: gyakorlatiasság  
Természete: figyelmes  

Pozitív jellemvonása: szerény, megkülönböztető 
Negatív vonása: finnyás, képmutató, kicsinyes 

Szexuális indíttatása: erkölcsös  

Összeférhetőség: Lúd, Hód  
Tudattalan vágy: tökéletesség  

Fejleszteni érdemes: optimizmus, tolerancia  
 

HOLLÓ szept. 22. - okt. 22.  
Földi hatás: A Hulló Levelek Ideje  

Elem: levegős föld  
Személyiségjegyek: kedves, barátságos, toleráns  

Érzelmileg: érzékeny  

Szándéka: igazság  

Természete: együttműködő 

Pozitív jellemvonása: idealista, romantikus, diplomatikus  
Negatív vonása: határozatlan, naiv, haragtartó 

Szexuális indíttatása: erős. 

Összeférhetőség: Vidra, Szarvas.  

Tudattalan vágy: harmónia, szépség.  

Fejleszteni érdemes: határozottság, elfogulatlanság 
 

KÍGYÓ okt. 23. - nov. 22.  
Földi hatás: A Fagy Ideje  

Elem: földes víz  

Személyiségjegyek: intenzív, kiismerhetetlen, elszánt 
Érzelmileg: rejtett érzelmek  

Szándéka: vizsgálódás  
Természete: kutató  

Pozitív jellemvonása: céltudatos, jó ítélőképességű, nagy 

képzelőerejű 

Negatív vonása: haragtartó, makacs, bizalmatlan  
Szexuális indíttatása: intenzív 

Összeférhetőség: Harkály, Farkas 

Tudattalan vágy: spirituális egyesülés  
Fejleszteni érdemes: céltudatosság, alkalmazkodóképes-

ség, kreativitás  
 

BAGOLY nov. 23. - dec. 21.  

Földi hatás: A Hosszú Éjszakák Ideje  

Elem: földes tűz  

Személyiségjegyek: melegszívű, kaland-
vágyó, független 

Érzelmileg: melegszívű  

Szándéka: tárgyilagosság  

Természete: őszinte  

Pozitív jellemvonása: sokoldalú, alkalmazkodó 
Negatív vonása: nyughatatlan, tapintatlan, szilaj 

Szexuális indíttatása: kalandvágyó  

Összeférhetőség: Sólyom, Lazac  
Tudattalan vágy: elszántság  

Fejleszteni érdemes: optimizmus, lelkesedés  
 

LÚD dec. 22. - jan. 19.  
Földi hatás: A Megújulás Ideje  

Elem: föld  

Személyiségjegyek:megbízható, okos, szigorú  
Érzelmileg: önközpontú  

Szándéka: bizalom  
Természete: Komoly  

Pozitív jellemvonása: ambiciózus, céltudatos, kitartó  

Negatív vonása: pesszimista, túl nagyigényű, önző  

Szexuális indíttatása: érzéki, tartósságra törekvő  

Összeférhetőség: Hód, Barnamedve, Holló 
Tudattalan vágy: tisztesség  

Fejleszteni érdemes: társas hajlam, hatékony önkifejezés  
 

VIDRA jan. 20.- febr. 18.  

Földi hatás: A Megtisztulás Ideje  

Elem: levegő  

Személyiségjegyek: barátságos, független, dinamikus 
Érzelmileg: tárgyilagos  

Szándéka: imagináció  
Természete: emberbarát  

Pozitív jellemvonása: ötletdús, újító, gyorsan reagáló 

Negatív vonása: kiszámíthatatlan, tapintatlan, különc 
Szexuális indíttatása: forró és hideg  

Összeférhetőség: Holló, Sólyom, Szarvas  
Tudattalan vágy: bölcsesség  

Fejleszteni érdemes: találékonyság, tolerancia, bátorság  

 

FARKAS febr. 19 - márc. 20.  

Földi hatás: A Zúgó Szél ideje  

Elem: levegős víz  

Személyiségjegyek: szenvedélyes, művészi hajlamú 

Érzelmileg: mélyérzésű  

Szándéka: megértés  
Természete: bizakodó  

Pozitív jellemvonása: együttérző, fogékony, érzékeny 
Negatív vonása: bizonytalan, félénk, határozatlan 

Szexuális indíttatása: gyengéd  

Összeférhetőség: Harkály, Barnamedve, Kígyó  
Tudattalan vágy: identitás  

Fejleszteni érdemes: kreativitás, megértés 

  

Szimi 



Ha nyár, akkor fürdőruha! 
 

Bikini. Ma már kortól függetlenül viselheti bárki. Azt azonban kevesen gon-
dolnák, hogy ennek a falatnyi ruhadarabnak a története egészen az ókorig 
nyúlik vissza.  
 

Hol is kezdődött? 
 

A tudósok szerint a görög és római nők már „bikiniben” hódítottak, napoztak, és sportoltak. A fürdőruha 

kultusza ezután azonban néhány évszázadra feledésbe merült.  
 

 
(A képen: "bikinis lányok"-at ábrázoló mozaik, Kr. e. 4. sz. körül) 

 

A bikini feltámadása a 18. századba vezethető vissza. Ekkor ugyan nem voltak elfogadottak a kivillanó bőr-

felületek, a fürdőruha mégis berobbant a köztudatba. A férfiak és a nők esetében is a mindent-takar tren-

dek hódítottak. Egyik nemnek sem volt könnyű a helyzete. Az anyagok nem voltak elég modernek, és a sok 

ruhát is megkövetelte ez az időszak.   
 

A 20. században azonban lazulni látszott a rendszer, és kezdett alakot ölteni a ma is ismert egyrészes für-

dődressz. Ezután gyors fejlődés kezdődött, és a 40-es években sokak örömére (újra) megjelent a bikini. Az 

új darabok bemutatását ebben az időszakban azonban egyetlen modell sem merte vállalni, így végül egy 

sztriptíztáncosnőt kellett felbérelni.  

 

A bikini történelmében újabb változást a 60-as évek, és a hippi kultúra hozott, ugyanis ekkor kezdett csök-

keni a fürdőruhák mérete. A 70-es évek közepére az első nudista strandok is megjelentek, majd ezt köve-

tően a tangák is divatba jöttek.  

 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/_jAqS3lTPpPk/Sg3yTNv2q0I/AAAAAAAAAvE/mN1sYDM4Clc/s1600-h/Casale_Bikini.jpg


A férfiaknál ez a folyamat épp ellenkezőleg játszódott le. Míg a 90-es évekig a kisebb, sportosabb fazonok 

számítottak divatosnak, mára a hosszú, bőszáru fürdőnadrágok a kedveltebbek. 

 

Mi is az a bikini? 
 

A bikini, azaz a kétrészes női fürdőruha, eredetileg a Bikini-szigetről kapta a nevét, amely a Csendes-

óceánban található Bikini (Pikinni)-atoll legnagyobb szigete. A sziget az 1946-ban történt atombomba-

robbantási kísérleteiről lett híres (összesen 23 hidrogén- és atombombát robbantottak fel 1946-1958 kö-

zött ezen a csendes-óceáni kísérleti területen). Épp ezzel egyidőben mutatta be Louis Reard (párizsi mér-

nök) a ma ismert bikinit, és állítólag nevét azért kapta, mert úgy gondolta, hogy a világ legalább annyira fel 

fog rá figyelni, mint a Bikini-sziget történéseire.  

A szó így hamar bekerült a köznyelvbe, ám a fürdőruhának az első években mégsem volt sikere, 1951-ben 

még a Miss World szépségversenyről is kitiltották. A sikert végül 1960-ban Brian Hyland, „Itsy Bitsy Teenie 

Weenie Yellow Polka Dot Bikini” című dala hozta meg. 

 

 

A fürdőruha korszakai: 

 

40-es évek: Az első bikinik. 

50-es évek: Marilyn Monroe korszaka - alakulnak a formák. 

60-as évek: Háromszög alakú felsők és csípő bugyik. 

70-es évek: Nudista strandok. 

80-as évek: A tanga fénykora. 

90-es évek: A push-up melltartók megjelenése. 

Napjaink: (kép: 2010-es Calzedonia kollekció) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köves Nóra 



A nyár veszélyei 
 

Közeleg mindenki kedvence, a háromhónapnyi pihenés! Lássunk pár rizikó-
faktort, amikre nem árt ügyelni… 

 
  

Leégés… 

Használj naptejet! Tudtad, hogy 

délelőtt 11től, délután 4ig a legká-

rosabb az UV-sugárzás? Ilyenkor 

a szokottnál magasabb védőkrém 

használata ajánlott… 
 

Napszemüveg… 

Nemcsak remek kiegészítő, hanem elma-

radhatatlan kelléke a nyárnak! A szemednek 

sem tesz jót a túlzott erősségű fény. Ha 

választasz, érdemesebb egy komolyabbat 

venni, mert a gyengébb minőségűekben 

nincs UV-szűrő, és beengedi a káros suga-

rakat a sötét üveg hatására kitágult pupil-

lákba. 

A detox nem elérendő cél… 

…szóval mindenki próbáljon a 

saját keretei között megmarad-

ni… ;) 

A szíved… 

Vigyázz, mert nem minden nyári 

kapcsolat éli túl a nyarat, nem 

kell mindenkiben a Nagy Ő-t ke-

resni… Lazíts, és érezd jól ma-

gad! :) 
Iszol vagy vezetsz? 

Aranyszabály: nem ülünk be 

részeg sofőr mellé, pláne 

nem vezetünk részegen. 

...és mindezek mellett persze 

nyáron ugyanúgy eltörheted, 

kificamíthatod, megsebezhe-

ted bármidet, szóval csak óva-

tosan! :) 

Kellemes nyarat mindenkinek! 

Újságot szerkesztette: Juha Márton 

TiborCucca 2010 
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