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           Saját készítésű fotóm 

 

Deme Amanda vagyok, egy tíz éves kislány. Általában úgy szoktak hívni, hogy Ami. 

Csepelen a Móra Ferenc Általános Iskolában tanulok. A szorgalmamnak és a kiváló 

tanulmányi eredményemnek köszönhetően elnyertem a MKB ZRT. ösztöndíját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azért választottam ezt a témát, mert mindig is érdekelt a csillagászat. Azt már nagyon régóta 

tudom, hogy az én horoszkópom a rák, de nem tudtam rájönni, hogy ez mit is jelent. Amikor 

Enci néni a tanítónőm mesélt nekünk erről a kutatói versenyről, abban a pillanatban felcsillant 

a szemem, nagyon kíváncsi és tettre kész lettem. 

 

 

Bemutatkozás 
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Egy csodálatos holdfény nélküli éjszakán kb. 2 400 csillagot láthatunk. Gyönyörű látvány, 

mert a csillagok különböző formákat, alakokat és csillagképeket rajzolnak nekünk az égre. 

Azért tudják ezt megtenni, mert saját fénnyel rendelkeznek, méretük pedig a kicsinytől az 

óriásig terjedő lehet.  

Szabad szemmel villódzó fénypontokként látjuk őket. 

 

 

1.kép: csillag
1
 

 

 

A VY Canis Majorisről mondják az, hogy ez a legnagyobb csillag, amit most ismerünk. 

„A VY Canis Majoris (VY CMa) jelenleg a legnagyobb ismert csillag, valamint az egyik 

legfényesebb. A Nagy Kutya csillagképben található, ez egy vörös hiperóriás amelynek sugara 

1800–2100 nap átmérő, vagy 8,4–9,8 csillagászati egység, vagy 3 063 000 000 km, mintegy 

1,5 parszekre (4900 fényév, 4,6×1016 km) található a Földtől.” 

(https://keptelenseg.hu/film-mozi/vy-canis-majoris-a-legnagyobb-csillag-49137) 

 

 

                                                           
1 1. kép: csillag: Forrás: http://www.foldontul.eoldal.hu/cikkek/bolygok-es-csillagok/ Letöltés: 2018.03.10. 

Mit tudtam meg a csillagokról? 

 

https://keptelenseg.hu/film-mozi/vy-canis-majoris-a-legnagyobb-csillag-49137
http://www.foldontul.eoldal.hu/cikkek/bolygok-es-csillagok/
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HR 5171 A  jelű csillag a nagyon ritka hiperóriások közé tartozik. 

 

 

2. kép: HR 5171 A jelű csillag
2
 

 

 

A csillagok csillaghalmazokba rendeződnek. Sok – sok milliárd csillag alkotja a 

csillagszigeteket, amiket galaxisoknak hívnak. 

 

 

3. kép: Az NGC 1300 egy küllős spirálgalaxis, akárcsak a Tejútrendszer. (Forrás: NASA/ESA)
3
 

 

  

                                                           
2
 2. kép: HR 5171 A jelű csillag. Forrás: http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20140313-very-large-telescope-

hr-5171-sarga-hiperorias-meglepetest-okozott-egy-ismert-oriascsillag-merete.html Letöltés: 2018.03.10. 
3 3. kép: Az NGC 1300 egy küllős spirálgalaxis, akárcsak a Tejútrendszer. (Forrás: NASA/ESA) Forrás: 

http://csillagvizsgalo.blog.hu/2017/05/12/egi_latvanyossagok_a_galaxisok Letöltés: 2018.03.10. 

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20140313-very-large-telescope-hr-5171-sarga-hiperorias-meglepetest-okozott-egy-ismert-oriascsillag-merete.html
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20140313-very-large-telescope-hr-5171-sarga-hiperorias-meglepetest-okozott-egy-ismert-oriascsillag-merete.html
http://csillagvizsgalo.blog.hu/2017/05/12/egi_latvanyossagok_a_galaxisok
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A mi galaxisunk a Tejútrendszerünk, kereken 400 milliárd csillagból áll. 

 

 

 

4. kép: Tejútrendszer
4
 

 

 

Ennek egyik csillaga a Nap. Azért spirálgalaxis, mert a fényes csillagjai a galaxis magja köré 

spirál formában feltekeredve fénylenek. Olyan csillagrendszer melynek a formája lapos és 

korong alakú. Néhány csillagász szerint a magjában van egy óriási fekete lyuk. Az itt található 

csillagok száma legalább százmilliárd. Nagyon érdekes az, hogy ha a napsugár az egyik 

szélétől a másikba akadálytalanul át tudna jutni, akkor ehhez százezer évre lenne szükség.  

A Tejútrendszer a saját tengelye körül lassú mozgással, kecsesen forog. A benne lévő 

csillagok mozgása között az a különbség, hogy a középponthoz közeli csillagok gyorsabban, 

míg a szélén lévő csillagok lassabban forognak.  

A Napnak 250 millió évre van szüksége ahhoz, hogy egyszer meg tudja kerülni a 

Tejútrendszer középpontját. 

 

 

                                                           
4 4. kép: Tejútrendszer. Forrás: https://pxhere.com/hu/photo/1359795 Letöltés: 2018.03.10. 

 

https://pxhere.com/hu/photo/1359795
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A csillagképek megkönnyítik számunkra az eligazodást a csillagos égen, úgy hogy a 

legfényesebb csillagokat – álló csillagoknak nevezik - képzeletben jellegzetes formákba 

kötjük össze. Az állatövi csillagképeket ismerjük a leginkább. 

Ma 88 csillagképet neveztek el nemzetközileg egységesen. Ezeket már az ókori görögök is 

ismerték, csak másképp nevezték őket. 

 

 

 

Androméda Gyík Kis Róka Paradicsommadár 

Aranyhal Hattyú Kos Rák 

Bak Hajófar Körző Repülőhal 

Bereniké haja Hajógerinc Lant Sas 

Bika Halak Légy Sárkány 

Cefeusz Háló Légszivattyú Serleg 

Cet Háromszög Mérleg Skorpió 

Csikó Herkules Mikroszkóp Szekeres 

Daru Hiúz Nagy Medve Szextáns 

Delfin Holló Nagy Kutya Szobrászműhely 

Déli Hal Indiai Nyilas Szögmérő 

Déli Háromszög Ingaóra Nyíl Szűz 

Déli Korona Ikrek Nyúl Táblahegy 

Dél Keresztje Kaméleon Oltár Tájoló 

Déli Vízikígyó Kassziopeia Oktáns Távcső 

Egyszarvú Kemence Orion Tukán 

Eridánusz Kentaur Oroszlán Vadászebek 

Északi Korona Kígyó Ökörhajcsár Véső 

Farkas Kígyótartó Pajzs Vitorla 

Festőállvány Kis Medve Páva Vízikígyó 

Főnix Kis Kutya Pegazus Vízöntő 

Galamb Kis Oroszlán Perszeusz Zsiráf 

 

1.táblátat: A csillagképek nevei
5
 

                                                           
5
 1.táblátat: A csillagképek nevei – saját készítésem a Mi micsoda. Csillagképek és csillagjegyek, Tessloff és 

Babilon Kiadó, 1996. 6. oldal alapján 

Mi az a csillagkép? 

A csillagképek nevei 
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Az állócsillagokról régen azt gondolták, hogy azok oda vannak rögzítve az égbolthoz. Most 

már tudjuk, hogy azok különböző irányban mozognak, és nem álldogálnak. Mivel nagy 

távolságra vannak tőlünk, ezért a csillagképek változása csak évezredek alatt lesz szembetűnő. 

 

 

 

5. kép: Csillagképek és csillag – fényerő térkép
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 5. kép: Csillagképek és csillag – fényerő térkép, http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=33 

Letöltés: 2018.03.10 

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=33
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Ha a Napot figyeljük a Földről, látjuk hogy az mindennap máshol látható. Így a csillagképek 

közül azokat, amelyek a nappali égen láthatók nem láthatjuk, így csak a Föld éjszakai oldalán 

lévőket láthatjuk.  

 

 

 

6. kép: A Nap látszólagos, ekliptika menti vándorútja
7
 

 

 

 

A képen jól látható, hogy a Nap 12 csillagképen halad végig egy év alatt. Azt a látszólagos 

nappályát nevezzük ekliptikának, amely a csillagképeket átszeli. Ezeknek a csillagképeknek a 

nagy részét állatokról nevezték el, így állatövi csillagképeknek hívjuk őket. Ezek egyike a 

Rák csillagkép. 

 

 

                                                           
7
 6. kép: A Nap látszólagos, ekliptika menti vándorútja. Mi micsoda. Csillagképek és csillagjegyek. Tessloff és 

Babiloni Kiadó, 1995. 12.o. 

Mit tudtam meg a RÁK csillagképről? 
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7. kép: Cancer – Rák csillagkép
8
 

 

A Rák csillagkép a 13 állatövi - bár a Kígyótartót nem említik már – csillagkép pislákoló 

csillagképe. 

Régi időkben az ilyen halvány csillagképeket páncélos állatnak tartották. 

 

 

8. kép: Rák csillagkép
9
 

 

 

                                                           
8
 7. kép: Cancer – Rák csillagkép http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=33&page=7, Letöltés: 

2018.03.10. 
9
 8. kép: Rák csillagkép. Forrás: http://foficsillag.blogspot.hu/2015/08/rak-cancer.html. Letöltés: 2018.03.10. 

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=33&page=7
http://foficsillag.blogspot.hu/2015/08/rak-cancer.html
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Ebben a csillagképben van az un. Praesepe (Jászol) vagy Kaptár-halmaz, ami egy nagyon szép 

nyílt halmaz. Megfigyelték, hogy megközelítőleg 50 darab halványabb csillagból áll. 

A csillagképet januárban, februárban és márciusban láthatjuk a legjobban. Az Ikrek és az 

Oroszlán között találjuk meg. A Föld északi féltekéjéről teljes egészében látható, de a déli 

féltekéről nézve csak az 55. fokig csodálható meg. Legfényesebb csillaga: Béta (ß) Cancri. 

 

  

 

9. kép: A Béta (ß) Cancri a Rák csillagképben
10

 

 

 

Az éggömbön elhelyezkedő 88 csillagkép között a 31. helyen helyezkedik el, ha a területét 

nézzük. A Hiúz, az Ikrek, a Kis Kutya, a Hydra, az Oroszlán és a Kis Oroszlán gyűrűjében 

találhatjuk. 
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 9. kép: A Béta (ß) Cancri a Rák csillagképben. https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k_csillagk%C3%A9p. 

Letöltés:2018.03.10. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k_csillagk%C3%A9p
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Héraklész (Herkules) egy görög hős volt, az ő emlékét őrzi a csillagkép. A mitológia szerint 

Herkulesnek le kellett győznie a sokfejű vízikígyót, Hydrát. 

 

10. kép: Herkules és a Hydra
11

 

Héra istennő különböző gonoszságokat eszelt ki Herkules ellen. Herkules a Delpihi jósoktól 

kért segítséget, akik közül Apolló jóslata alapján, teljesíteni kell Eurüsztheusz 12 feladatát. 

A jóslat szerint, ha ezeket teljesíti, akkor megszabadul minden bűnétől és átkától. 

Herkules második feladatként azt kapta, hogy ölje meg a kilencfejű vízi szörnyet (Hydrát), 

mely Lerna városa közelében él. Herkules harcolt a vízi szörnnyel, Héra azonban egy nagy 

rákot küldött, a szörny segítségére. Herkules megölte a rákot és a szörnyet is. 

Héra, a segítségért cserébe a Rákot az égre helyezte, így született a Rák csillagkép.  

 

11. kép: A Rák csillagkép
12

 

Érdekes, hogy az antik nép a rák csillagkép pislákoló csillagai miatt egy sötét kaput látott, 

melyen keresztül az emberi lelkek a Földre érkeztek.  

                                                           
11

 10. kép: Herkules és a Hydra. http://foficsillag.blogspot.hu/2015/08/rak-cancer.html. Letöltés: 2018.03.10. 
12

 11. kép: A Rák csillagkép. http://web.cs.elte.hu/~ewkiss/astronomy/egyenesek.html. Letöltés: 2018.03.10. 

A csillagképhez tartozó mítoszok és legendák 

http://foficsillag.blogspot.hu/2015/08/rak-cancer.html
http://web.cs.elte.hu/~ewkiss/astronomy/egyenesek.html
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A kutatásomig a Rák csillagképet csak az újságok horoszkópjaiból ismertem és nagyon 

érdekesnek tartottam a csillagképekhez tartozó leírásokat. Így hát próbáltam megérteni, hogy 

mi is az a horoszkóp.       

                                                                                                                                

 

 

A csillagjóslást asztrológiának nevezik, olyan ezoterikus tannak, amelyben az ember választ 

keres életének fontos kérdéseire. Így a csillagok állásából a földi jövő megjóslására törekszik. 

Megrajzol egy képet az emberek jövőjéről, jelleméről. Ehhez a csillagjegyek, a bolygók, a 

Nap és a Hold állását használja fel. 

 

 

                                            12. kép: Asztrológiai ábrázolás ismeretlen szerző
13

 

 

A csillagokat régen isteneknek és démonoknak tartották, olyanoknak akik a földi lét 

eseményeibe és az emberek életébe is beleavatkozhatnak. Ezért született meg a csillaghit, 

melyekről számos piramis is tanúskodik.  

A kezdeti jóslatok egy egész országra vagy királyi családra készültek. Majd ezt követően 

létrejöttek az egyénre „szabott” horoszkópok. Ehhez a születés időpontjában meglévő 

csillagállásra volt szükség. 

                                                           
13

 12. kép: Asztrológiai ábrázolás ismeretlen szerző. https://hu.wikipedia.org/wiki/Asztrol%C3%B3gia. 

Letöltés:2018.03.10. 

Csillagjóslás 

A horoszkóp 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Asztrol%C3%B3gia
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A történelem során hol jobban, hol kevésbé hittek az asztrológiában az emberek. Napjainkba 

ismét egyre népszerűbbek a különösebbnél – különösebb horoszkópok. 

 

A horoszkóp alapja, hogy milyen a 

 

13. kép: A Nap
14

   

 

14. kép: Naprendszer bolygói
15

                

 

                                                          15. kép: Az állatövi jegyek helyzete
16

 

Vagyis az, hogy milyen ezeknek az egymáshoz viszonyítva az egyén születésének 

pillanatában. 

                                                           
14

 13. kép: A Nap. http://www.vilaglex.hu/Csillag/Html/NapFler.htm. Letöltés: 2018.03.10. 
15

 14. kép: Naprendszer bolygói. http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20060825nyolc.html. Letöltés: 

2018.03.10. 
16

 15. kép: Az állatövi jegyek helyzete. https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llat%C3%B6vi_jegy. Letöltés: 

2018.03.10. 

http://www.vilaglex.hu/Csillag/Html/NapFler.htm
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20060825nyolc.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llat%C3%B6vi_jegy
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 A „horoszkóp” szó jelentése: „óra-kép”. A horoszkóp egy vizuális megjelenítési forma. 

 

 

16. kép: Kézzel rajzolt horoszkóp
17

 

. 

 

 

„Az állatöv - latin eredetű szóval zodiákus - az égboltnak az ekliptikát északról és délről 

övező, közelebbről meg nem határozott szélességű, 360 fok kerületű sávja. Klasszikus 

értelemben tizenkettő, valójában tizenhárom csillagkép kisebb-nagyobb része alkotja.” 

                                                      (https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llat%C3%B6v) 

 

                                                           
17 16. kép: Kézzel rajzolt horoszkóp. https://hu.wikipedia.org/wiki/Asztrol%C3%B3gia 2018. 03. 10. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ekliptika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagk%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Asztrol%C3%B3gia
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                                                    17. kép: Zodiákus
18

 

 Az asztrológia 12 háza. A jellem szempontjából az a fontos, hogy a csillagok melyik 

házban voltak a születésekor. 

 

 Az asztrológusok tüzes jegyeket (alkotó trigon), levegő jegyeket (eszmei trigon) föld 

jegyeket (anyagi trigon) és vizes jegyeket (érzelmi trigon) különböztetnek meg. 

 

 Az asztrológusok az állatövet három csoportba sorolják: kardinális, szilárd és a változó 

keresztek. Ezek befolyásolják az ember környezettel való kapcsolatát. 

 

 Az asztrológia állatövi jegyei. 

 

 A csillagképek és a csillagjegyek nem egyeznek meg.  

 

 

 

                                                           
18

 17. kép: Zodiákus. https://embers-eg.webnode.hu/news/iranyitok-wikia-asztrologia/. Letöltés: 2018.03.10. 

https://embers-eg.webnode.hu/news/iranyitok-wikia-asztrologia/
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Érdekes volt arról olvasni, hogy a horoszkópok elterjedésekor kikalkulált időpontok mára 

megváltoztak. A lenti táblázatban bemutatják, a napjainkban használt állatövi jegyeket, 

valamint azokat az időpontokat, amelyek a valóságnak megfelelnek: 

 

 

 

18. kép: Az asztrológia által használ állatövi jegyek és a változás
19

 

 

 Hát ezek szerint, akkor nem is jól készítik a HOROSZKÓPOKAT? 

 

 Lehet, hogy énrám nem is a Rák csillagjegy jellemzői vonatkoznak? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
19

  18. kép: Az asztrológia által használ állatövi jegyek és a változás. 

https://infaustus.wordpress.com/2012/11/22/horoszkop/. Letöltés: 2018.03.10. 

https://infaustus.wordpress.com/2012/11/22/horoszkop/
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Sok-sok horoszkópot elolvasva gyűjtöttem össze azokat a csillagjegyemre jellemzőket, 

amelyeket én azért tartottam fontosnak, mert saját magamat figyelve igaznak vélem. 

 
 

 

 álmodozó  

 romantikus 

 szentimentális 

 meséi képzeletében sosem végződnek jól 

 pesszimizmusa azonban sosem reménytelen 

 szelíd hős 

 páncélos lovag, akinek fegyvere a könnyek 

 beleérző képessége van  

 engedékeny 

 kifogyhatatlan inspiráció  

 

 
 

 hangulatember 

 a múltban él 

 intuitív és kreatív 

 óvatos és gyanakvó 

 ragaszkodó 

 

 

 

 könnyen bántódó 

 körülötted mindenki óvatos 

 soha nem lehet tudni mi fog téged felzaklatni  

 sírással próbálod elérni azt, amit akarsz 

 családcentrikus vagy 

A Rák csillagjegyem ahogy azt én, a horoszkópokat olvasva láttam 

A rák csillagkép jó tulajdonságai:  
 

+ 5 dolog: 
 

A rák rossz tulajdonságai: 
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 az élet veled egyszer fent, egyszer lent 

 az ingatagságodat humorral leplezed, változékonyságod vezethet depresszióba is  

 céltudatos jegy, aki célját eléri, még ha oldalazó stratégiával is teszed 

 szeretsz ellenkezni 

 szeretetből és dicséretből nincs az a mennyiség, ami túl sok lenne egy Ráknak 

 

 

 ragaszkodó jegy 

 függsz mások  rokonszenvétől, szeretetétől és kisebb-nagyobb ravaszsággal, érzelmi 

manipulációkkal igyekszel magadhoz kötni a másikat 

 remekül tudsz bűntudatot ébreszteni, – szavak sem kellenek hozzá –, készségesen 

átveszed az áldozat szerepét, ha megérzed, hogy el akarják hagyni, vagy nincs rád 

szükség 

 

 

 

19. kép: Én, amikor „lent vagyok”
20

 

 

                                                           
20 19. kép: Én, amikor „lent vagyok”. – saját fotó 

 

Ha társatok a Rák: 
 

Az áldozat szerep: 
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 visszafogottság és az óvatosság jellemez 

 alap érzelmi beállítottságod a védekezés és természetesen mások védelmezése, óvása, 

segítése 

 

Utolsóként pedig, azt a jellemzőt hagytam, amit az iskolámban és az osztályomban a 

mindennapokban megélek: 

 

 Mindenki imád, mert rendkívül együttérző és önzetlen vagy. 

(Forrás: Foficsillag.blogspot.hu alapján) 

 

 

20. kép: Igazából ilyen vagyok az iskolában
21
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 20. kép: Igazából ilyen vagyok az iskolában – saját fotó 

Óvja, védi környezetét és magát: 
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Mindig is sokat tanultam az iskolában, de azt hiszem azt eddig nem gondoltam, hogy még 

ettől is többet tudok tanulni. Ez a kutatás számomra azért volt izgalmas, mert hihetetlenül sok-

sok mindent tanultam meg. 

 

Rácsodálkoztam a csillagképemre, mert a könyvekből, az internetről annyi érdekes dolgot 

lehet megtudni, hogy szerintem egészen nagykoromig kitart majd. 

 

Eddig csak a horoszkópokban leírtakra figyeltem oda, de most már tudom, hogy a 

csillagképek ettől sokkal fontosabbak az emberek életében. 

Biztos, hogy tovább fogom folytatni a „rácsodálkozásomat………” 

Mindenkinek köszönöm ezt a lehetőséget. 

 

 

21. kép: Ami boldog
22
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 21. kép: Ami boldog – saját kép 

Összegzés 



 
22 

 

 

Címoldalon szereplő kép forrása: https://documents.tips/documents/28699793-paksi-zoltan-

egi-utak-csillaguzenetei-pdf.html. Letöltés: 2018.03.10. 

1. kép: csillag: Forrás: http://www.foldontul.eoldal.hu/cikkek/bolygok-es-csillagok/ Letöltés: 

2018.03.10. 

2. kép: HR 5171 A jelű csillag. Forrás: http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20140313-

very-large-telescope-hr-5171-sarga-hiperorias-meglepetest-okozott-egy-ismert-oriascsillag-

merete.html Letöltés: 2018.03.10. 

3. kép: Az NGC 1300 egy küllős spirálgalaxis, akárcsak a Tejútrendszer. (Forrás: 

NASA/ESA)  

Forrás: http://csillagvizsgalo.blog.hu/2017/05/12/egi_latvanyossagok_a_galaxisok Letöltés: 

2018.03.10. 

4. kép: Tejútrendszer. Forrás: https://pxhere.com/hu/photo/1359795 Letöltés: 2018.03.10. 

1. táblátat: A csillagképek nevei – saját készítésem a Mi micsoda. Csillagképek és 

csillagjegyek, Tessloff és Babilon Kiadó, 1996. 6. oldal alapján 

5. kép: Csillagképek és csillag – fényerő térkép, 

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=33 Letöltés: 2018.03.10 

6. kép: A Nap látszólagos, ekliptika menti vándorútja. Mi micsoda. Csillagképek és 

csillagjegyek. Tessloff és Babiloni Kiadó, 1995. 12.o. 

7. kép: Cancer – Rák csillagkép 

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=33&page=7, Letöltés: 2018.03.10. 

8. kép: Rák csillagkép. Forrás: http://foficsillag.blogspot.hu/2015/08/rak-cancer.html. 

Letöltés: 2018.03.10. 

9. kép: A Béta (ß) Cancri a Rák csillagképben. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k_csillagk%C3%A9p. Letöltés:2018.03.10. 

10. kép: Herkules és a Hydra. http://foficsillag.blogspot.hu/2015/08/rak-cancer.html. Letöltés: 

2018.03.10. 

11. kép: A Rák csillagkép. http://web.cs.elte.hu/~ewkiss/astronomy/egyenesek.html. Letöltés: 

2018.03.10. 

12. kép: Asztrológiai ábrázolás ismeretlen szerző. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Asztrol%C3%B3gia. Letöltés:2018.03.10. 

13. kép: A Nap. http://www.vilaglex.hu/Csillag/Html/NapFler.htm. Letöltés: 2018.03.10. 

Hivatkozások 
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14. kép: Naprendszer bolygói. http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20060825nyolc.html. 

Letöltés: 2018.03.10. 

15. kép: Az állatövi jegyek helyzete. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llat%C3%B6vi_jegy. Letöltés: 2018.03.10. 

16. kép: Kézzel rajzolt horoszkóp. https://hu.wikipedia.org/wiki/Asztrol%C3%B3gia 2018. 

03. 10. 

17. kép: Zodiákus. https://embers-eg.webnode.hu/news/iranyitok-wikia-asztrologia/. Letöltés: 

2018.03.10. 

18. kép: Az asztrológia által használ állatövi jegyek és a változás. 

https://infaustus.wordpress.com/2012/11/22/horoszkop/. Letöltés: 2018.03.10. 

19. kép: Én, amikor „lent vagyok”. – saját fotó 

20. kép: Igazából ilyen vagyok az iskolában – saját fotó 

21. kép: Ami boldog – saját kép 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csillagk%C3%A9p 

http://www.fenyasztrologia.hu/a-14-csillagjeg/ 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/csillagaszat/csillagkepek-

csillagok-csillagfejlodes/a-csillagkepek-jellemzoi 

https://www.csillagaszat.hu 

 

MI MICSODA – Csillagképek és Csillagjegyek. Tessloff és Babilon Kiadó, Budapest, 1996. 

Both Előd: A világmindenség. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1994. 
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