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Mosolyogj a világra! 
Valentin nap. Milka csoki. Boldogság. Szerelmi 

bánat. Virágcsokor. Belga bonbon-csokor. Gyertya-

fényes vacsora. Akciófilm, lehetőleg szerelmi szál 

nélkül. Séta a folyóparton. Még több csoki. Szerel-

mespárok. Társtalanok. 

Szerelem. A kamaszkor egyik fő motívuma. Motí-

vuma? Bocsánat. Célja, mozgatórugója, lételeme, ki-

hagyhatatlan hozzávalója. Legfőbb ismertetőjelei a 

rózsaszín cukormáz, a csillogó boldogság-folyam, és 

persze a szerelmespárok. Miről ismerünk fel egy sze-

relmespárt? Főleg arról, hogy össze vannak ragadva. 

Ezen kívül rengeteg közös tulajdonságuk is van, mint 

például a Valentin nap szeretete. 

De mi is az a Valentin nap? Február tizennegyedi-

ke. Ezt mindenki tudja. Idén: egy átlagos szerdát fel-

váltó majdnem átlagos csütörtök. Azért mondom, 

hogy majdnem átlagos, mert a naptárban ugyanúgy 

lehet megtalálni, mint az év 347 napját. Nem csalás, 

nem ámítás; a szerelmesek ünnepe nem piros betűkkel 

van a naptárakba nyomtatva – kivételt képeznek azok 

az évek, amikor február tizennégy vasárnapra esik. 

És hogy miért beszélek én a Valentin napról? 

Azért, mert a kegyetlen igazság az, hogy a szerelme-

sek nem csak február tizennegyedikén szeretik egy-

mást. Hanem az év minden napján. Az oktatási intéz-

ményekre vonatkoztatva: a nap minden szünetében. A 

szeretettel nincs semmi baj. A szerelemmel sincs. Vi-

szont a gátlások iskolaépületben való elvesztésével 

annál inkább – még akkor is, ha ez a fékezhetetlen 

hormonoknak tudható be. Igazán nem túl bonyolult 

különbséget tenni a hálószoba és a suli folyosója kö-

zött.  

Alkut ajánlok. A szerelmespárok megtanulnak kü-

lönbséget tenni az iskolaépület és világ többi pontja 

között február végéig bezárólag. Cserébe a Prűdek, a 

Szinglik az Összetört szívűek és az Ügyeletes Tanárok

(?) az elkövetkezendő összes február tizennegyedikén 

hajlandóak arra az egy napra az alkut felfüggeszteni. 
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U.i.: Ha már a portás bácsinak 

nem köszöntök, és büfénél is beto-

lakodtok a diáktársaitok elé, leg-

alább a csöpögős-csillagporos-

csudiszupi szerelmetek premier 

plán kivetítésével ne fájdítsátok 

mások magányosan dobogó szívét. 
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A ’97-ben, vagy ké-
sőbb született diákok-
nak, az újabban beveze-
tett törvény szerint köte-
lező ledolgozniuk 50 óra 
önkéntes munkát, mivel 
ha ezt nem teszi meg, 
nem engedhetik el őket 
érettségizni. Erre külön-
féle szociális intézmé-
nyekben, például óvo-
dákban, iskolákban, kór-
házakban, idősek ottho-
nában van lehetőség. 
Előírás, hogy a tanulók 
egy huzamban maxi-
mum 3 órát dolgozhat-
nak, és azt sem minden 
nap, illetve, hogy 9.-es 

korukban kezdhetik csak 
el. Minden munkáról el 
kell számolni, nem csak 
a fogadó, pl. szociális 
intézmény, óvóda stb. 
vezetőjének, de az osz-
tályfőnöknek, és igazga-
tónak is. Ez a része kel-
lemetlen lehet, mivel 
már így is sok papírmun-
kát látnak el. 

A mi iskolánkból a 9.-
es évfolyamnak kb. csak 
az egyharmada kezdett 
el dolgozni, és a legtöb-
ben óvodába mentek, 
vagy a tűzoltóságra.  

Az óvodába menők-
nek például az a felada-

tuk,  hogy ö l töztetn i -
vetkőztetni kell a gyere-
keket, játszani velük, il-
letve a fiúk, ha jó idő 
lesz, valószínűleg be 
fognak segíteni az udvar 
tisztántartásában.  

Számtalan más lehe-
tősége is van diákoknak. 
Mehetnek kórházba, 
ahol a beteg emberek 
ápolásában kél el a se-
gítség, öregek otthoná-
ba, de akár más tanulók 
korrepetálása is elvállal-
ható. Ezeken kívül, al-
ka lm i  munkákban is 
részt vehetnek a diákok. 
A február 9.-i Margita- 
túra szervezésére példá-
ul eléggé sokan elmen-
tek. 

A ,,munkaadók” a leg-
több esetben örömmel 
fogadják a segítőket, és 
jó ötletnek tartják, hogy 
diákok már ilyen korban 
elkezdenek ismerkedni a 
munka fogalmával, bár 
abban ők is egyetérte-
n e k ,  h o g y  a m i a t t , 
hogy ,,kötelező”, sokak-
nak lehetnek fenntartá-
saik. Ebből adódóan a 

Kötelező önkénteskedés 

- érvek és ellenérvek 

Itthon és a nagyvilágban 

Mindenfelől lehet hallani, hogy bevezették a kötelező közösségi 
szolgálatot a 2016-ban és később érettségiző diákok körében. De 

pontosan mit is jelent ez és mennyire hasznos az ötlet? 
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tanulók egy része tény-
leg nem szereti csinálni. 
N e m  é r t i k ,  m i é r t 
kell ,,pont nekik”, emel-
lett úgy gondolják, az 
ötlet maga megvalósít-
hatatlan, hiszen pár év 
múlva rengeteg gyerek-
nek kell majd dolgozni, 
így nem biztos, hogy 
mindenkinek jut majd 
hely. A másik érv pedig 
az, hogy ha sok ember-

nek így sincs hol dolgoz-
nia, nekik vajon miért 
van? Persze a diákok 
nem kapnak érte pénzt, 
de már az is többet érne, 
ha néhány helyen leg-
alább fél állásban tudnák 
foglalkoztatni a munka-
nélkülieket. Merthogy az 
többet ér, mintha a gye-
rekeket nevel ik rá  a 
munkásságra. 

Az sem elhanyagolha-
tó, hogy ezek a gyere-
kek semmilyen szakké-
pesítéssel nem rendel-
keznek, így pl. ovikban 
egyenesen veszélyes 
lehet rábízni egy 15-16 
évesre a kicsiket, még 
ha csak néhányról is van 
szó. 

Összefoglalva, sok 
észrevétel merült fel az 
új jogszabállyal kapcso-
latban. Mindegyikben 
van logika, tehát nem 
nagyon lehet megállapí-
tani, hogy az egész jó 
vagy rossz ötlet-e. Való-
színűleg csak pár év 
múlva fog kiderülni, mi-
kor egyre többen és töb-
ben kell, hogy foglalkoz-
zanak ezzel. 

Hermina 

Itthon és a nagyvilágban 
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Blokád alatt az ELTE-BTK 

2013. február 8-án lejárt 

a Hallgatói Hálózat által a 

kormánynak adott ultimá-

tum. A HaHa hétfőtől tün-

tetéseket szervezett ország-

szerte, amíg a kormány 

nem teljesíti a 6 pontban 

összefoglalt követeléseket. 

Az első hétfői tüntetés 

Budapesten délután 3 óra-

kor kezdődött a Deák Fe-

renc téren, ahol több mint 

ötszázan gyűltünk össze, 

hogy kifejezzük a kormány 

politikájával való egyet 

nem értésünket. A Deákon 

több HaHa-s és KiHa-s 

(Középiskolai Hálózat) ak-

tivista mondott beszédet, 

kifejezve aggodalmukat a 

felvételizők és hallgatók 

jövőjével kapcsolatban. 

Birtalan Gergő (HaHa) ar-

ról beszélt, hogy mindany-

nyiunk joga a tudás meg-

szerzése, azonban a kor-

mány nem teremt olyan 

feltételeket jelenlegi hozzá-

állásával, hogy ez lehetővé 

váljon. Farkas Fruzsina 

(KiHa) pedig a közoktatás 

kétségbeejtő helyzetéről 

szólt, valamint a továbbta-

nulásunkat körüllengő bi-

zonytalanságról. A tömeg 

transzparensein olvasható 

feliratok ugyanezt a véle-

ményt tükrözték: „Semmit 

rólunk nélkülünk”, „Mondj 

nemet a röghöz kötésre!”. 

A menet 4 órakor elindult a 

Károly körúton az Astoria 

irányába, zene-, dob-, és 

sípszó kíséretében, a követ-

kező jelszót skandálva: 

„Szabad ország, szabad 

egyetem!”. A tüntetés alap-

vetően jó hangulatú ese-

mény volt, leginkább egy 

utcabálhoz tudnánk hason-

lítani: a tömeg szórakozta-

tására a szervezők egy ha-

talmas alumíniumborítású 

lufit küldtek végig a mene-

ten. Abban már nem vol-

tunk teljesen biztosak, 

hogy a lufi mit szimboli-

zált, azonban a tény hogy a 

dobálás a villamos nagyfe-

szültségű vezetékei alatt 

folyt (az alumínium fajla-

gos ellenállása alacsony, 

tehát kiváló áramvezető) 

nem volt túl megnyugtató 

fizika faktra járó osztály-

társunknak. Szerencsére a 

labdajátéknak nem lett ko-

molyabb következménye, 

így a menet nyugodtan ha-

ladhatott végig az előre 

biztosított útvonalon. 

A tüntetők az ELTE-

BTK Károly körúti épülete 

előtt megálltak, majd a 

szervezők itt váratlanul be-

jelentették, hogy a tüntetés-

nek vége, és aki szeretne, 

csatlakozhat a fórumokhoz 

az egyetem előadóiban. A 

tömeg elkezdett beözönleni 

a bölcsészkar épületébe: 

kissé megijedtünk, amikor 

egy 10 főből álló rendőr-

csoport előhúzott gumibot-

tal elfutott mellettünk az 

egyetem bejárata felé, 

azonban tudomásunk sze-

rint senki sem alkalmazott 

erőszakot a tüntetés során, 

Itthon és a nagyvilágban 
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a rendőrök csak a menet út-

ját biztosították.  

A bölcsészkar épületé-

ben a tüntetők három előa-

dótermet foglaltak el, ahol 

párhuzamosan kezdődtek 

meg a hallgatói fórumok. A 

rendezők moderátorokként 

mindenről megkérdezték a 

tüntetők véleményét, sza-

vaztunk a sajtó részvételé-

ről, valamint arról, hogy a 

diákság fenntartsa-e a blo-

kádot az elkövetkező na-

pokban. A szervezők kije-

lentették, hogy a mozga-

lomban résztvevők mind 

egyenlők, ennek alapján a 

fórumokban akárki hozzá-

szólhatott a vitás kérdések-

hez, javaslatokat tehettünk, 

vagy ellenkezhettünk, hogy 

a végső döntés a lehető leg-

nagyobb többség vélemé-

nyét tükrözze. A tüntetők 

megszavazták, hogy a dé-

káni engedély birtokában 

reggelig bent maradnak az 

egyetemen, saját felelős-

ségre. Ezután mindhárom 

fórum megszavazta, hogy a 

tüntetés folytatódjon az ut-

cán, újra kivonultunk a 

körútra, és elindultunk a 

K á l v i n  t é r e n  á t  a 

Corvinushoz. A menet este 

6 körül ért a Corvinus épü-

letéhez, ahova a résztvevők 

szintén bevonultak, nekünk 

azonban egy egyetemfogla-

lás is bőven elég volt, ezért 

elbúcsúztunk és hazafelé 

vettük az irányt.  

A blokád a következő 

napon is folytatódott, esté-

re a szervezők meghívták 

az Országos Felsőoktatási 

Egyeztető Fórumot, hogy 

az új események fényében 

közös megállapodásra jut-

hassanak. A HaHa előzőleg 

február 9-én alternatív 

részmegállapodás terveze-

tet hozott nyilvánosságra, 

amelyek a 6 pont teljesíté-

sét célozzák: szerintük ezt 

kellene Balog Zoltánnak, 

az emberi erőforrások mi-

niszterének aláírnia, hogy a 

diákság által várt feltételek 

teljesüljenek. 

A magyar diákmozgalom 

menetét külföldön is érdek-

lődéssel figyelik, ezt bizo-

nyítja a The Wall Street 

Journal február 11-i cikke: 

„Hungarian students on 

the march”. A cikket töb-

ben kommentálták a Wall 

Street Journal internetes fe-

lületén, a visszajelzések 

nagyon különbözőek vol-

tak: páran kifejezték egyet-

értésüket a diáksággal, míg 

mások túlzó liberális meg-

nyilvánulásként értelmez-

ték, és elítélték azt. Való-

színűleg mindkét fél érvei-

ben van némi igazság, azt 

azonban nem tudhatjuk, 

hogy az egyetemi blokádok 

bevezetése milyen változá-

sokat hoz majd a kormány 

oktatáspolitikájában. 

-kétharmad- 

A hétfői megmozdu-

lások óta az egyetemfogla-

lások több városban folyta-

tódtak. . 

Péntek délutánra a 

KiHa (Középiskolás Háló-

zat) hirdetett demonstráci-

ót:  

 

 

„A diákok követelé-

sei nem teljesültek. A kor-

mány nem képes kompro-

misszumokra se a köz-, se 

a felsőoktatást érintő re-

formok ügyében, ráadásul 

jogsértő módon akarja be-

betonozni rossz változtatá-

sait az ország Alaptörvé-

nyébe. Az iskolák államo-

sítását körülvevő zűrzavar 

egyre csak növekszik. 

Egyes intézményekben az 

önnön jogaikért kiálló diá-

kokat párthű tanáraik fe-

nyegetik, alázzák nap, 

mint nap. 

 A végzős gimnazis-

ták egyre kilátástalanab-

bul rohannak a március 1-

jei felsőoktatási jelentkezé-

si határidő felé, a kor-

mányzat nem meri kiadni a 

felvételi tájékoztatót a bi-

zonytalanság jegyében, így 

is nehezítve az amúgy sem 

könnyű döntést. A Hoff-

mann-Balog-rendszer ösz-

szeomlott. Vegyünk tőle 

méltó búcsút február 15-

én! 

Öltözzetek feketébe 

és hozzátok magatokkal 

azt a tárgyat, amely szá-

motokra az oktatást jelké-

pezi (kréta, füzet, toll stb.) 

17:00-17:30 Gyüle-

kező 17:30-18:30 Menet a 

következő útvonalon: Deák 

- Bajcsi - Alkotmány u. - 

Szemere - Szalay - Kossuth 

tér 18:30 Beszédek és Te-

metés a Kossuth téren 

(További infók a felszóla-

lókról HAMAROSAN!) 

 Itt beletehetitek a 

Közoktatás Sírjába a ma-

gatokkal hozott tárgya-

kat.”(forrás: Facebook.com – 

Itthon és a nagyvilágban 
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 tudták megmenteni az éle-

tét. Az eset elérte, hogy a 

nők egész Indiában tünteté-

s e k e t  s z e r v e z z e -

nek ,éhségsztrájkot indítsa-

nak és hallassák hangjukat 

a nők jogainak kiterjeszté-

séért és nagyobb védelmük 

érdekében. 

Indiában, és legfőkép-

pen Újdelhiben elkövetett 

erőszakos bűncselekmé-

nyek száma ugyan hatal-

mas méreteket ölt (2011-

ben az egész országban 

24200 bejegyzett eset), a 

büntetések száma azonban 

ehhez képest csekély. En-

nek oka, hogy a már telje-

sen megalázott nők félnek 

a további megszégyenülés-

től, és hogy foltot ejtenek a 

család becsületén, ezért in-

kább nem fordulnak a ható-

ságokhoz. Ha esetleg még-

is szólnak a rendőrségnek, 

az ügyből leggyakrabban 

nem lesz semmi. A férfiak 

egyáltalán nem érzik bűn-

nek, a nőkkel való erősza-

koskodást, és a fent emlí-

tett okok miatt, nem is tar-

tanak a feljelentéstől, vagy 

a büntetéstől.   

A kérdés mégis csak az, 

hogy vajon hány nőnek 

kell ezen keresztülmennie, 

és hánynak kell meghalnia 

azért, hogy valami változás 

menjen végre végbe. India 

Tánccal az erőszak ellen 

Szerte a világon számtalan nő és lány válik nap mint 

nap az erőszak áldozatává. Egészen pontosan: több 

mint egy milliárd. 

A világon minden har-

madik nőt megerőszakol-

nak, vagy valamilyen erő-

szakos cselekedetet szen-

ved el. Számos kultúrában 

a mai napig sem rendelkez-

nek valójában jogokkal a 

nők és alacsonyabb rendű-

nek tekintik őket, akiknek 

esetleg csak a háztartásban 

van keresni valójuk. Csu-

pán tárgyak egy társada-

lomban, ahol a férfiak a 

legtöbb esetben büntetlenül 

bántalmazhatják őket.  

Az utóbbi időben egyre 

nagyobb figyelmet fordít a 

média és a közvélemény a 

súlyos helyzetre egy indiai 

lány halála miatt. Indiában 

nem jelent különösebb új-

donságot a „csalibuszok” 

jelenléte, amelyek kifeje-

zetten lányokra vadásznak. 

2012 decemberében egy 23 

éves orvostanhallgató lány 

és barátja egy ilyen buszra 

szálltak. A fiút összeverték 

a lányt pedig többször, töb-

ben megerőszakolták. Vé-

gül mindkettőjüket kidob-

ták a járműből, sőt a lányt 

el is akarták gázolni. A fia-

tal nő, olyan súlyos sérülé-

seket szenvedett, hogy a 

szingapúri orvosok nem 

Itthon és a nagyvilágban 
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csak egy példa, 

ahol most éppen 

egy megrázó ha-

láleset felkeltette 

az emberek fi -

gyelmét. De való-

jában a rengeteg 

bűncselekmény-

nyel eddig nem 

foglalkoztak, és 

ha ennek a lány-

n ak  a  b r u t á l i s 

b á n t a l m a z á s a 

nem került volna 

napvilágra vagy 

nem kavart volna 

ekkora port, ak-

kor most sem ten-

nének semmit.  

A világ többi pontján is 

kétségbeejtő a nők fenye-

getettsége. Mexikóban egy 

szállodában 6 turistanőt 

erőszakoltak meg. A pol-

gármester véleménye sze-

rint pedig „ez történik a vi-

lágon mindenhol”. Persze 

valószínűleg nagyon saj-

nálja az erőszakot elszen-

vedőket, de inkább fél at-

tól, hogy ez a hír csökken-

teni fogja a turistaparadi-

csom bevételét.  

Ugyancsak Mexikóban 

egy 9 éves kislány szült 

gyereket. A 17 éves apukát 

épp keresik nemi erőszak 

miatt. A kislány valószínű-

leg fel sem fogta, hogy mi 

történik vele…    

Az Eve Ensler írónő ál-

tal indított One billion 

rising elnevezésű mozga-

lom erre a tényre akarja 

felhívni férfiak, nők, fiata-

lok, öregek, szegények és 

gazdagok figyelmét, a vi-

lág minden táján. A kam-

pányban összesen 182 

nemzet vesz részt, köztük 

Magyarországon is több 

h e l y e n  s z e r v e z n e k 

flashmobot, Február 14-én 

a résztvevők együtt lázad-

nak, és állnak ki a nők bán-

talmazása ellen, egy közös 

tánc keretein belül. Buda-

p e s t e n  1 5  ó r a k o r  a 

Mammut 2 Bevásárló- és 

Szórakozta tó  Központ 

földszintjén kerül sor a 

megmozdulásra. 

Itt az ideje, hogy a világ 

egy közösségként álljon ki 

az ügy érdekében. Behuny-

hatjuk a szemünket és 

mondhatjuk, hogy „Ugyan 

már ez itt Európa. India, 

Mexikó és a többi annyira 

messze van tőlünk…„De 

ez a probléma korántsem 

köthető kontinensekhez. 

Talán fogalmunk sincs, 

hogy hányszor találkozunk 

olyan nőkkel, akiknek ré-

szük volt ilyen szenvedés-

ben, megalázásban. Kívül-

ről talán úgy tűnik, hogy 

boldog házasságban élnek, 

de valójában a hétköznapi 

romantikát ökölcsapások-

ban mérik számukra. Bár 

igazából csak az értheti 

meg, mit jelent ez az egész, 

aki valaha átélt ehhez fog-

hatót. De ha hátat fordítunk 

ennek, és megpróbálunk 

tudomást sem venni róla, a 

helyzet sohasem fog meg-

változni. 

Leginkább számunkra, 

akik egy olyan társadalom-

ba születünk bele, ahol a 

nők egyfajta megbecsülés-

nek örvendenek, teljesen 

elképzelhetetlen, milyen le-

het minden napot egy ilyen 

világban tölteni. Rettegés-

ben, félelemben és bizony-

talanságban. Míg néhá-

nyunknak, az a legnagyobb 

problémája, hogy a ruhák-

kal teli szekrényből melyik 

pólót válasszuk ki, ők min-

den nap ugyanazt a csatát 

vívják az esélyért, hogy 

(békében)  élhessenek.  

J. P. 

Itthon és a nagyvilágban 
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EredeteEredeteEredete   
Február 14-én a szürke tél 

végi nap rózsaszínbe borul és a 
boltok árukészletét elözönlik a 
szív alakú csokoládék, a szerel-
mes üzeneteket tartalmazó 
képeslapok és a különböző szí-
nű és illatú virágok. Az embe-
rek pedig sok különböző módon 
reagálják le a rózsaszín köd 
megjelenését. Van, aki örül 
neki, mert a kedvesével alkal-
muk adódik egy romantikusan 
eltöltött napra, van ,akit hide-
gen hagy és van akinek pedig 
azt a képet hozza elő az elmé-
jében hogy egy rakás pink színű 
tüllruhába öltözött manó szí-
vecske formájú nyilakkal lövöl-
dözi fenékbe a gyanútlan embe-
reket, másokban pedig enyhe 
viszolygást kelt cukor, mázas 
szerelem áradat. 
Nos, minden ünnep vagy ha-
gyomány ered valahonnan, 
ahogy ez is. 

Szent Bálint (azaz angol 
nevén Valentin) a 14. század-
ban vált a jegyesek és az ifjú 
házasok védőszentjévé Angliá-
ban és Franciaországban. Eh-
hez azonban egy történet is 
fűződik: II.Claudius császár 
idején Szent Bálint püspököt 
bebörtönözték kereszténysége 
miatt,és börtönőre vak lányá-
nak visszahozta látását a hite 
erejével. Mielőtt Február 14-én 
kivégezték búcsúüzenetet kül-
dött a lánynak, amelyet úgy írt 

alá, „ A Te Bálintod”. A legen-
da szerint a püspök életében 
olyanokat esketett meg, akinek 
az akkori császári parancs sze-
rint nem lett volna szabad há-
zasságot kötni (például a kato-
nákat) és az újdonsült házaso-
kat a saját kertjéből szedett 
virágokkal ajándékozta meg. 

A Valentin napot sokat az 
ókori Rómából származtatják, 
ugyanis ott Február 14-én 
Juno (a római istenek királynő-
je, a szülés és házasság istennő-
je) tiszteletére rendeztek ün-
nepséget. 

ElterjedéseElterjedéseElterjedése   
A Valentin nap hagyomá-

nyait Amerikába, ahol világ-
szerte ismert ünneppé nőtte ki 
magát, az Angliából jövő be-
vándorlók vitték be, onnan 
pedig a katonák Európába 
hozták ezt az ünnepet. 

Angliában a 15.század óta 
vannak Valentin párok akik 
egymást virágokkal,szerelmes 
költeményekkel lepik meg egy-
mást. A virágok ajándékozása 
egy költőhöz, Samuel Pepys-
hez köthető, akinek szerelmes 
levelére felesége 1667-ben vi-

Valentin nap eredete 
Avagy , hogy lett rózsaszín a szürke 

Kultúra: Magas és mély 
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rágcsokorral válaszolt. Ettől 
kezdve a nemesek körében el-
terjedt a virág ajándékozása. 
Németországban a második 
világháború után terjedt el ez 
az ünnep. Amint említésre ke-
rült, az amerikai katonák hoz-
ták az országba.1950 -ben 
Nürnbergben rendezték az első 
Valentin napi bált. Általáno-
san ismertté a virágboltosok és 
édességüzletek reklámja tette. 

Hagyományok, babo-Hagyományok, babo-Hagyományok, babo-

náknáknák   
Igaz,hogy a Valentin nap 

ünneplésének módja mára már 
csak a csokoládé, virág vagy 
Valentin napi kártya adomá-
nyozásaként maradt meg,de 
nem szabad megfeledkeznünk a 
régi hagyományokról, babonák-
ról sem: 

 Ha például a lányok a Bá-
lint nap előtti éjjelen a temető-
be mentek, megláthatták, hogy 
ki lesz a jövendőbeliük. Ugyan-

ebből a célból babérlevet rejtet-
tek a párnájuk alá. 

 A kiszemelt „áldozatok” 
meghódítására is léteztek prak-
tikák. Egy kilencmagú alma 
elfogyasztása után a magokat 
a jelölt zsebébe kellet becsem-
pészni 

 Ezen a napon a gyermekál-
dásról is megtudhattak egy s-
mást. Például, ha egy álmát 
félbevágtak, magok számából 
megtudhatták, hány gyermekük 

lesz. 
A madaraknak is fontos 

szerepe volt ilyenkor. A madár-
fajokhoz különböző férfitípu-
sok kapcsolódtak. A hiedelem 
úgy tartotta,hogyha egy haja-
don leány ezen a napon verebet 
lát, akkor egy szegény férfi lesz 
a párja,de boldogan fognak 
élni, ha viszont tengelicével 
találkozott, akkor jómódú férfi 
lesz a hitvese. 

Nos ,ez a Valentin nap. 
Rózsaszín és néha idegesítő,de 
meg van a maga varázsa. 

Jane Doe 

Kultúra: Magas és mély 
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Bár manapság már elterjedt 
szokás, hogy nem csak szívsze-
relmünket ajándékozzuk meg, 
hanem barátainkat, családtag-
jainkat, mint például Finnor-
szágban, ahol kifejezetten a 
barátok ünnepelnek, ennek 
ellenére az egyedi szokások 
mégis a kiszemelt áldozattal 
kapcsolatban alakultak ki. Kis 
hazánkban például régen az a 
mondás járta, hogy ha a szerel-
mes választottjával olyan vizet 
itat, amit kilenc kútból gyűj-
tött össze, életük végéig együtt 
maradnak. Manapság ez, főleg 
egy nagyvárosban, kicsit bajos 
lehet, de ha valaki kipróbálja 
ásványvízzel, és működik, szól-
jon! 

Nagy-Britanniában szokás, 
hogy ezen a napon, az első el-
lenkező nemű, akivel összefu-
tunk lesz a „Valentinunk” ami 
nem feltétlenül jelenti, hogy 

szerelembe esünk, viszont az 
elkövetkező évben figyelmesnek 
kell vele lennünk. 
Több városban is lehet látni, 
hogy a hidakra lakatok tömke-

lege van akasztva. Maga a 
hagyomány Olaszországból 
származik, ugyanis ott Valen-
tin napkor a szerelmesek közö-
sen „lakatolják” le szerelmüket 
egy hídhoz, majd a lakathoz 
tartozó kulcsokat a vízbe dob-
ják. Ez a pont arra úszkáló 
halaknak, akiknek a fejükre 
esik, nem lehet túl kellemes, bár 
a víz tompítja valamelyest a 
becsapódást. 
Ez a fajta bizonyságtétele a 
szerelemnek Francia országban 
is elterjedt szokás, mégsem a 
legfurcsábbnak mondható. A 

Kultúra: Magas és mély 

Valentin nap:kicsit másképp 

A Valentin mára már az egész világon elterjedt, s bár egy országban sem hiva-
talos ünnepnap, a szerelmesek és az ebből meggazdagodók kitörő lelkesedéssel 
emlékeznek meg erre a jeles eseményre. Ennek folyamán az ünneplés mikéntje 
összefonódott az adott nép kultúrájával, így többnyire országonként más-más 

szokások alakultak ki. 
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régi időkben a nőknek ez a nap 
jelentette a „szabadnapot”, 
amikor egy napra elfelejthették 
házastársi kötelezettségeiket. 
Gyakorlatilag engedélyt kaptak 
arra, hogy megcsalják a férjü-
ket, ha úgy akarják, és a férjek-
nek egy szava sem lehetett. 
Japánban, mint a karácsonyt 
is, a második világháború után 
ott állomásozó katonák terjesz-
tették el, mikor az ország lakói 
fogékonyabbak voltak az új 
szokásokra, tekintve, hogy a 
császár istenként való dicsőíté-
se ugyanebben az időben fosz-
lott semmivé. Mint sok más 
átvett hagyomány esetében, a 
japánok a Valentin napot is 
egyedi tradícióvá formáltak. 
Február 14-én csak a hölgyek 
adnak ajándékot, ami nem más, 

mint házilag készített csokolá-
dé (boltban is árulnak külön 
erre az alkalomra készített 
csokoládét, de eléggé ciki nem 
házilag gyártott csokit adni), 
de nem csak szerelmüknek, ha-
nem közeli férfi hozzátartozó-
iknak is, sőt, egyes helyeken a 
férfi főnököknek is. Majd egy 
hónappal később, március 14-
én az ún. Fehér napon a férfi-
ak viszonzásul fehér csokolá-
dét adnak az őket megajándé-
kozó hölgyeknek. 
Maga az időponttal való vari-
á lá s  nem c sak  a  japánok 
„mókája”, Brazíliában például 
június 12-én tarják a Valentin 
napot, így az nem folyik össze 
a karneválokkal. 

Lány a Kék Csizmában 

Kultúra: Magas és mély 
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Évtizedekkel ezelőtt 

még szigorú szabályok ke-

retezték a virágvásárlást 

(pl.: ha egy csokorban pá-

ratlan számú virágok van-

nak, akkor az a szeretők 

közötti kapcsolat jele), ma 

már nem szabad mélyen 

szántó következtetéseket 

levonnunk abból, milyen 

virággal is leptek meg min-

ket. Viszont van néhány 

jel, amiből megtudhatjuk, 

mennyire is vagyunk fonto-

sak a másik ember számá-

ra. 

Annak ellenére, hogy a 

régiek még tudtak udvarol-

ni (kinyitották szívűk vá-

lasztottja előtt az ajtót, ha-

záig kísérték őket éjszaka 

még akkor is, ha esetleg 

már nem jártak a buszok), 

ma már örülhetünk, ha né-

hány piros betűs ünnepe-

ken gondolnak ránk, lá-

nyokra és a fiúk kifejezik 

szeretetüket egy szál virág-

gal. Így Valentin nap kör-

nyékén nagyobb eséllyel 

kaphatunk virágot, de per-

sze kivétel és kifogás min-

dig van még erre a napra 

is: felesleges; nem érdekel, 

mert én az év minden nap-

ján szeretlek; elcsépelt; 

Valentin napi lecke 
Virágokról nőknek és férfiaknak 

nem magyar eredetű ün-

nep…stb. Ám ne felejtsük 

el, hogy ha szeretünk vala-

kit, akkor észrevesszük 

igényeit, álmait és igyek-

szünk azokat valóra válta-

ni. Szóval, ha meggyőztem 

a férfiolvasóinkat e napnak 

a jelentőségéről, akkor itt 

van egy kis segítség annak 

függvényében, hogy virá-

gotokkal mit is akartok ki-

fejezni. (lásd a 14. oldalon) 

Mit tudhatok meg a Mit tudhatok meg a Mit tudhatok meg a 

virágból, amit kapok?virágból, amit kapok?virágból, amit kapok?   

Az első virág, kezdő be-

nyomásként,  jelként is 

szolgálhat a nőknek. Itt van 

néhány mondat arról, vajon 

Ha virágot kapunk vagy adunk nem árt tudni, mit is fogunk vele kifejezni, mit 
közvetít. Habár az idők folyamán már kikopott a köztudatból, még mindig sok 
mindent elárul a virág annak az embernek a személyiségéről, akitől kapjuk. Így 

Valentin nap alkalmából itt az ideje, hogy kicsit a dolgok után járjunk. 

Kultúra: Magas és mély 
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mi mit jelent. 

Ha a kedvenc virágodat 

kapod, nem kell kételked-

ned, ez a fiú bizony jól is-

mer, és a kedvedben szeret-

ne járni. Ezen bizony érde-

mes elgondolkodni. J Ha 

művirággal vagy selyem-

papírba csomagolt virággal 

lepnének meg minket, ak-

kor a bölcs következtetés 

az, hogy nem egy úriem-

berrel állunk szemben. 

(Habár a művirág kétségkí-

vül tartós, a kapcsolatunk 

így nem biztos, hogy olyan 

hosszú lesz.) Ha azt szeret-

né a férfi, hogy az élmény 

időtálló legyen, inkább a 

cserepes virágot javasol-

nám, mivel ízlésesebb és 

nem csak a látvány, de az 

illata is megfogja a höl-

gyek szívét. Ám egy dolgot 

jól jegyezzünk meg: ha a 

férfi eltalálta ízlésünket, 

színben, illatban, fajtában, 

akkor az már reménykeltő. 

 

Remélem tudtam egy 

kicsit segíteni, és minden-

kinek jól fog telni a Valen-

tin napja, férfiaknak és 

nőknek egyaránt. 

Tiffany 

Kultúra: Magas és mély 
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Vörös rózsa 
Az örök klasszikus, a szerelem és a szenvedély szim-
bóluma. Ha ezt a virágot kapjuk valakitől, biztosak 
lehetünk abban, hogy igen vonzónak talál minket! 

Sárga rózsa 

A barátság, a vidámság jelképe. Aki sárga rózsát ad, 
valószínűleg kedvel minket, de semmiképpen se szá-
mítsuk komoly vonzalomra, szerelemre. Ez a szín a 
vörös rózsa „barátoknak szóló” alternatívája. 

Szegfű 
Tradicionális, kissé unalmas virág. Ajándékozója va-
lószínűleg konzervatív, nem igazán újító jellem. 

Orchidea 
Az egyik legexkluzívabb virág. Ezt az egzotikus nö-
vényt olyan valaki adja, aki mindenképpen a ked-
vünkben akar járni.  

Orgona 

Ezt az illatos virágot inkább egy „spontán leszakí-
tás” alkalmával megfelelő odaadni, mint valamely 
ünnepre. Az anyák napja szimbóluma, nem a szenve-
délyes kapcsolaté. 

Nefelejcs 
Kedves kis csokor, a nevében hordozza üzenetét: 
„Soha ne felejts el!” 

Fehér liliom Tiszta, nem tolakodó szándékok leleplezője. 

Krizantém 
Nem túl ízléses ajándék, mert „temetői virágként” is 
ismerik. Talán örökre eltemethetjük a kapcsolatot, 
kivéve, ha a lakásunkban is szeretjük ezt a növényt! 

Gyöngyvirág Szerény, őszinte szeretet vagy szerelem jelképe lehet. 

Tulipán 
A vörös a lángoló érzelmek jelképe, a tarka tulipán-
csokor csodálatot mutat. A sárga tulipán a tisztelet 
és a hódolat jele. 

Nárcisz 
„Szeretlek” helyett is csodálatos, de pusztán azt is 
üzenheti: „Legyen egy vidám napod!” 

Virágok jelentése 

Kultúra: Magas és mély 
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A társastáncokat általá-

ban három csoportba sorol-

ják: latin-, standard,- és 

divattáncok. Az első két 

csoportba 5-5 tánc tartozik, 

amelyek megegyeznek a 

versenyek programjával, 

míg az utolsó csoportot az 

olyan népszerű táncok al-

kotják, mint a salsa, a rock 

and roll vagy a bachata. 

 

Latin táncok 
 

A latin táncok a szenve-

délyről szólnak és az erős 

(szerelmi) érzelmek kifeje-

zéséről. Nagyrészük Latin-

Amerika, Amerika illetve 

Spanyolország alsóbb réte-

geihez köthetők, innen 

kapta a csoport a nevét. A 

legismertebb latin tánc ta-

lán a samba, ami a híres 

rioi karnevál egyik fő lát-

ványossága, melynek során 

a sambaiskolák versenyez-

nek egymással. Ide tartozik 

még a cha cha cha, amely 

mint sok más tánc, kubai 

eredetű és egyedi „cha cha 

cha” üteméről lehet felis-

merni, valamint a jive, ami 

alapvetően vidám, gyor-

sabb ütemű, szinte már ug-

rálós tánc, illetve a rumba, 

amely viszonylag lassú, 

(mily meglepő) szintén ku-

bai rabszolgatánc. 

Végül, de nem utolsó 

sorban itt van még a paso 

doble, amelyet „bikaviadal 

pantomimként” lehetne 

jellemezni. Lényegében ez 

a tánc alakította ki a tánco-

ló spanyolokról alkotott 

képünket, amelyekben a 

férfi mintegy viadali vörös 

kendőt irányítja széles 

mozdulatokkal a piros ru-

hás nőt. Egy kedves volt 

tanárom jellemezte úgy a 

latin táncokat, hogy egy 

kapcsolatot mesélnek el. A 

samba az, amikor belép a 

nő és magára vonja a férfi 

figyelmét. A cha cha cha 

az egymással „cicázás”, 

míg a rumba a romatikus 

egymásra ralálás. A paso 

doble a veszekedés, és vé-

gén a jive, amikor minden 

jóra fordul. 

 

Standard táncok 
 

A standard táncokat a 

hűvös (a quickstep eseté-

ben kissé bohókás) elegan-

cia jellemzi, mivel ezek 

első sorban a báltermek 

táncai. Kialakulásuk annyi-

ra sem egységes, mint a 

latin táncoké, mivel pl.: a 

TáncTáncTánc   
Ha már Valentin-nap, filmek és mozgalmak, akkor nem hagyatjuk ki a roman-
tikus jelentek egy jellemző kellékét: a (társas)táncot. Néhány egyszerű mozdu-
lat, és voilá, kész a szívet melengető, érzelmes jelenet. Az ismertebb filmek kö-
zül talán a Dirty Dancing dolgozik a legkifinomultabb koreográfiákkal, de ide 
sorolhatjuk a Csúf igazságban látott beazonosíthatatlan forgolódást is. A való-
ságról meg annyit, hogy a tánc összehozza a párokat és volt már rá példa hogy 

kapcsolatokat mentett meg. 

Kultúra: Magas és mély 
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bécsi keringő a XII-XIII. 

századi Európában alakult 

ki, addig az angolkeringő, 

(amely mellesleg a bécsi 

keringő „lelassítása”, de az 

alaplépés is különböző) a 

’20-as évek elején Boston-

ban alakult ki. Mindkettő a 

mai napig jellemző a bál-

termekre és a szalagavatók-

ra. Szintén standard tánc a 

quickstep és a foxtrott 

(vagy slow foxtrott), me-

lyek bár egy táncból váltak 

szét és lépéseik hasonlóak, 

az egyik gyors a másik las-

sú tánc. Mindkettő hatal-

mas technikai tudást igé-

nyel és rengeteg gyakor-

lást, így a kezdők szinte 

egyáltalán nem is találkoz-

nak ezekkel. 

(Tapasztalatból mon-

dom, több év tanulás után 

kezdtem el megtanulni 

csak az alaplépést.) A cso-

port tagja még személyes 

kedvencem, a tangó.  Ez 

sem tartozik a legkönnyeb-

bek közé, ehhez is sok idő 

kell. Besorolása azért érde-

kes, mert kialakulása első-

sorban Argentína külvárosi 

alvilági kultúrájához köthe-

tő és erősen érzelmes tánc 

(nem feltétlenül a szó ro-

mantikus értelmében véve). 

Erre jó példa lehet a Mr. & 

Mrs. Smith tangó jelente, 

vagy akár az Egy asszony 

illata. 

 

Divattáncok 
 

A divattáncok közül a 

legnépszerűbb a sal sa, 

amely bár kubai eredetű, 

ma már létezik „New York-

i salsa” is. Hozzá hasonló a 

mambó, amely eredetileg 

egy afro-kubai zenei stílust 

jelentett, de ma már önálló 

táncstítlus, amelyet a ’80-as 

években a már említett 

Dirty Dancing hozott vissza 

a köztudatba. Ide tartozik 

még a rock and roll, amely 

zenei stílusként a bluesból 

nőtte ki magát a ’40-es évek 

végén. Fénykorát Elvis pá-

lyafutása alatt élte, itthon 

jeles képviselője a Hungária 

volt. Ebből a táncból alakí-

tották ki később a jive-ot, 

amely így „szalonképes 

rock and rollként” bekerült 

a versenytáncok sorába. Az 

akrobatikus rock and roll, 

ami bár nem versenytánc, 

mégis talán a legismertebb 

formája a rocky-nak. Ez 

viszont már sokkal inkább a 

klasszikus értelemben vett 

sporthoz tartozik, mint a 

tánchoz, így a mezei táncis-

kolákban nem is oktatják. A 

bevezetőben megemlítettem 

még a bachatat, ami vi-

szonylag egyszerű, ellenben 

fülledten erotikus, így sze-

rintem bárki is alkotta meg 

azt a mondást, miszerint a 

tánc a függőleges szeretke-

zés, az biztos, hogy ez alap-

ján, a tánc alapján mondta. 

Dira 

 

Kultúra: Magas és mély 
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Linktár 

Bár nem igazán szeretem a versenytáncokat, mert eléggé elszakadtak az „igazi” 

tánctól, sajnos ezekről lehet leginkább videókat találni, de talán ezek is vissza-

adják a táncok hangulatát és jellegét. 

 

Samba: http://www.youtube.com/watch?v=IkMup1x7vbw 

Cha cha cha: http://www.youtube.com/watch?v=ISmOGkAniZ4 

Jive: http://www.youtube.com/watch?v=9MF1REzg7GQ 

Rumba: http://www.youtube.com/watch?v=xL94RTNnQp4 

Paso doble: http://www.youtube.com/watch?v=v1ENsBYsjZc 

Bécsi keringő: http://www.youtube.com/watch?v=ffEOWTU5C_8 

Angolkeringő: http://www.youtube.com/watch?v=fC5iZUhB1fg 

Quickstep: http://www.youtube.com/watch?v=KcBop6cQV_k 

Slowfox: http://www.youtube.com/watch?v=omkW5jgflrg 

Tangó: http://www.youtube.com/watch?v=ic4PQ-tnwJw 

Salsa: http://www.youtube.com/watch?v=Z4e7VcnWCT0 

New York-i salsa: http://www.youtube.com/watch?v=NTJmlKuiWi0 

Mambó: http://www.youtube.com/watch?v=WpmILPAcRQo 

Rock and roll: http://www.youtube.com/watch?v=EEGqWDc0U6E 

Kultúra: Magas és mély 
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Kezdeném akkor már 

rögtön a Valentin-nap cí-

mű filmmel. Röviden azt 

kell tudni róla, hogy sok 

szerelmi szálat fűznek bele, 

a különféle karaktereket 

nem dolgozzák ki igazán, 

de ha valaki szeretne egy 

csomó híres színészt egy 

helyen látni, mint például 

Jessica Biel, Anne 

Hathaway, Ashton 

Kutcher, Bradley Cooper, 

Julia Roberts és Emma Ro-

berts, akkor érdemes meg-

néznie ezt a filmet. Termé-

szetesen nem kell aggódni 

a vége miatt sem. Egyértel-

műen Happy End–del zá-

rul. 

Ha valaki viszont nem 

szereti a túl romantikus 

filmeket, figyelmébe  tu-

dok ajánlani pár lazább fel-

fogású mozit. Gondolok itt 

az elmaradhatatlan Ameri-

kai Pite szériára, és az 

ugyanebbe a kategóriába 

tartozó Buliszervíz, Cool 

túra és Euro túra című fil-

mekre. Ezek fő témája nem 

éppen a szerelem, de az is 

fellelhető benne. Így lá-

nyok és fiúk is szívesen 

nézik, maximum más-más 

részeit kritizálják. Igaz, a 

lányok szinte mindenre 

kaphatóak. 

Pont ezért szedtem össze 

pár gimis tinivígjátékot, 

ami hat tábla csokival és 

három barátnővel együtt 

úgyszintén nagyon szóra-

koztató lehet. Ilyen például 

a Dögölj meg, John 

Tucker, a Micsoda srác ez 

a lány, a Los Angeles-i 

tündérmese, a Lelkes test-

csere. Az utolsó nekem 

különösen tetszett. Érdekes 

az alapsztori, és az, hogy 

a ,,testet cserélő” alanyok 

különböző neműek. Ezeken 

kívül, a táncérdekeltségű-

eknek ajánlanám a Step up

-trilógiát és a Selena 

Gomez-féle Hamupipőke-

Nyálas és kevésbé nyálas filmekNyálas és kevésbé nyálas filmek   

  ValentinValentin--napranapra  

Valentin-nap. Van, aki nagy izgalommal várja és ujjong, hogy van egy 

nap, amikor hivatalosan is a párja nyakán lóghat. Van, aki egész egyszerűen be-

gubózik otthon hat tábla csokival egyetemben, és enyhén depressziós állapotba 

esik, miközben azon morfondírozik, ő miért is ,,nem lóghat valaki nyakán”. Vé-

gül, van a harmadik csoport, akiket úgy ahogy van nem érdekel az egész, nagyív-

ben letojják, hogy ki milyen szívet dobál a másiknak ezen az Amerikából átvett 

ünnepen. Mindenesetre, bármelyik klikkbe is tartozik valaki, nyáladzós filmek 

mindig is voltak, vannak, lesznek és akármilyen meglepő, akadnak köztük egész 

szórakoztatóak. 

Kultúra: Magas és mély 
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történetet. A Step up ne-

kem személyes kedven-

cem, mind a három részt 

imádom, viszont a modern 

tündérmesében is van pár 

szép mozdulat. Vélemé-

nyem szerint a színésznő 

egész jól csinálja a dolgát. 

(Legalábbis jobban, mint 

ahogy énekel).  

A paródiák sem marad-

hatnak ki a sorból, termé-

szetesen. Főként kettőt 

emelnék ki. Az egyik a 

Már megint egy dilis amcsi 

film , ami szépen kifiguráz-

za a többi, ugyanolyan sé-

májú amerikai löttyöt. A 

másik pedig, ami szerintem 

az egyik legzseniálisabb 

paródia, amit életemben 

láttam, a Vampires Suck. 

Az édes, szeretett Twilight-

ot húzza le, és nem is ki-

csit. Ha valaki már végig-

szenvedte minimum az első

-második részt, feltétlenül 

nézze meg ezt az átformált 

verziót is! Én, és akivel 

láttam, kb. háromszor néz-

tük meg, annyira tetszett. 

Persze, ha valaki nincs 

annyira vicces hangulatá-

ban, és szívesebben roman-

tikázna (egyedül, vagy a 

párja nyakán lógva), a Ked-

ves John, Levelek Júliá-

nak, és az 50 első randi, 

illetve az Emlékezz rám is 

nagyon hatásos lehet. A 

Titanic-ot csak külön emlí-

teném meg, hiszen azt va-

lószínűleg mindenki látta 

már, de természetesen bár-

mikor elővehető, főleg, ha 

sírós hangulatában van az 

ember. 

Az egyszer biztos, hogy 

ennyi filmet egy nap alatt 

nem lehet megnézni, de 

akik szeretik a vígjátéko-

kat, úgyis sokat láttak már 

belőlük. Tehát attól függő-

en, hogy fiú vagy, vagy 

lány, egyedül nézed, vagy 

nem egyedül, csak találsz 

közülük egyet, ami ked-

vedre való. Nem biztos, 

hogy sok közük van a való-

sághoz, és bármit is tanul-

hatsz belőlük, de legalább 

jókedved lesz utána.  

Hermina 

Kultúra: Magas és mély 
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Mit ér a csók?  
Mit ér a csók,  

 ha holnap elfelejtesz? 
 Minek a bók,  

 sebet nem ejthet. 
 

 Megkeményedtél már... 
 kívül is és belül? 
 A lelkeden zár,  

 vágy csak a gatyádban ül? 
 

 Kis szívekkel játszani,  
 hidd el: nagyon könnyű. 

 Úgysem fogod látni,  
 mikor szeme ezüstkönnyű. 

 
 Csak áruld el, miért jó,  
 ha a sírás oka te vagy? 

 Nő tőle az egód,  
 a haverok előtt a presztízs 

nagy? 
 

 Felejtsük el inkább,  
 kérlek, ne ragozd! 

 Nem leszek többé báb,  
 mi előtted dadog...  

Irodalom: Ti írtátok 

Kicsiknek és nagyoknak! 

Mutasd meg magad, mert más is 

kíváncsi Rád! Közhírré tétetik, hogy a 

TIG-TAG szerkesztősége irodalmi 

pályázatot hirdet vers, elbeszélés, no-

vella, mese írására. Nevezhetnek a 

Török Ignác Gimnázium diákjai, eset-

leg tanárai ;) , kizárólag saját maguk 

által írt, magyar nyelvű művekkel. A 

téma szabadon választott, a terjedelem 

prózai mű esetében max. 10.000 ka-

rakter. 

Beküldési határidő: minden hónap 

15. napjáig a tig-tag@gmail.hu címre, 

a facebook.com/tigujság címre, vagy a 

szerkesztőség bármely tagjának kezé-

be nyomva a folyosón. 

Díjazás: A beérkezett művekről a 

szerkesztőség szavaz, és a legjobbakat 

megjelenteti a TIG-TAG suliújság 

következő számában. A megjelentetett 

művekről komoly és részletes mélta-

tást ír. A szerkesztőség elismerését és 

a szerző iránti nagyrabecsülését az 

épp aktuális szám süteményével is 

kifejezi. 

mailto:tig-tag@gmail.hu
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Hozzávalók:  

1 kg liszt 

10 dkg ráma 

10 dkg porcukor 

5 dkg élesztő 

5 db tojássárgája 

1 citrom reszelt héja 

½ dl rum 

Tej szükség szerint 

lán ismét kelesztjük kb. 

15 percig letakarva. 

 

Sütés: 

Nagyobb edényben olajat 

melegítünk (nem túl for-

róra, mert akkor meg-

ég!), a fánkok közepébe 

hüvelykujjal lyukat nyo-

munk és a lyukas felével 

lefelé tesszük az olajba, 

majd fedővel letakarva 

kb. 2 percig sütjük. A fe-

dőt levéve a fánkokat 

megfordítjuk és fedő nél-

kül ezt a felét is 2-3 per-

cig aranybarnára sütjük. 

Ezután kitesszük konyhai 

papírtörlőre. 

Tálalás: 

Ha egy kissé már kihűlt 

porcukorral meghintjük 

és (házi) lekvárral tálal-

juk. 

Dira 

Egy kis hazai 

Életmód: Konyhától a kozmetikáig 

A farsang elhagyhatatlan hozzátartozója gyermekkorunk nagy kedven-

ce, a szalagos fánk. Ennek ürügyén rendezték meg 14. alkalommal a hájas 

tészta- és fánksütő versenyt és bemutatót Csömörön. Ez olyan hamisítatlan 

kis falusi összeröffenés volt néptáncosokkal, főzőcskéző nagymamákkal és 

töménytelen mennyiségű kajával, ahogy kell. Ennek apropóján gondoltam, 

közkinccsé teszem nagymamám szalagos fánk receptjét, amely bár nem 

vett részt a versenyen, szerintem (és a rokonság szerint is, szóval nem az 

elfogultság beszél belőlem) a legfinomabb. 

Elkészítés: 

A cukrot, a tojások sár-

gáját és a rámát kiver-

jük, majd hozzáadjuk a 

lisztet, a lereszelt cit-

romhéjat, és a rumot. 

Hozzáadjuk a langyos, 

cukros tejben felfutta-

tott élesztőt, majd továb-

bi langyos tejjel közepe-

sen lágy tésztát dagasz-

tunk. Ezután duplájára 

kelesztjük, majd nyújtó-

deszkára téve kb. ujjnyi 

vastagságúra nyújtva 

pogácsaszaggatóval ki-

szaggatjuk. A nyújtótáb-
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megkapjuk a kívánt formát. 

A formát három-négy hasz-

nálatonként bevajazzuk, 

úgy könnyebb használni.  

A díszítéshez használha-

t u n k  m a r c i p á n t , 

cukortragantot vagy cukor-

mázat is. Egy kis ételfes-

tékkel összekeverve a má-

zat még impozánsabb ha-

tást érhetünk el. 

Jó étvágyat hozzá!  

Lány a Kék Csizmában 

bele, igencsak forró! 

Alkalomhoz illő szaggató 

formát veszünk elő (én a 

Valentin nap alkalmából 

szivecskéset választottam). 

Bevajazzuk a formát, majd 

egyforma golyókat gyú-

runk a masszából. A for-

mába belenyomkodva és 

abban eloszlatva, majd ki-

szedve egészen egyszerűen 

Elkészítés: 

A hozzávalókat egy tálba 

öntjük (a vajat felolvaszt-

juk) és összegyúrjuk. A 

kávéval óvatosan(nehogy 

úgy járj mint én), ha rögtön 

lefőzés után kézzel kevered 

Életmód: Konyhától a kozmetikáig 

Valentin napi süti: könnyen, 

gyorsan 

Nincs időd órákat tölteni a konyhában? Nem te vagy Gordon Ramsey? 

Szeretnél valami finomat, szépet adni a barátaidnak, szerelmednek? Itt 

egy egyszerű kis recept, ami megmenthet egy zsúfolt héten. 

Hozzávalók: 

20-30 db-hoz 

1 zacskó kekszpor 

6-8 ek kakaópor (ízlés 

szerint lehet több, 

vagy kevesebb) 

1-1,5 pohár tej/kávé 

(szintén ízlés szerint) 

5 dkg vaj 

mandula aroma, rum-


