
HÖKI HÍRLAP 
 

 
A Máriaremete – Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola lapja 

      XXI.évfolyam  1.szám                                            2011. február 
 

Farsangi kiadás 
 

                                                                                          Ára: 100 Ft 
 

 



2.                                             Höki Hírlap  
 
Kedves Olvasó! 
 

Fánkot és cirkuszt! 
 
 Mindig szerettem a farsangot. Gyerekkoromban alig vártam, hogy beöltözhessek 
valami különleges jelmezbe. Emlékszem, milyen boldogan voltam kisiskolásként asztalos 
raffiabajuszban, drótból hajlított szemüveggel, vagy török basa óriási pocokkal és persze 
háremhölggyel az oldalamon. Amikor pedig véget ért a farsang, már azon gondolkodtunk, 
hogy jövőre minek öltözünk majd be. Én például ég az aktuális maszk leple alatt tudtam, hogy 
a következő jelmezbálon én leszek a „kóboj”rózsapatronos coltokkal. 
 Az elmúlt tizenöt év ökus farsangjáról is sok szép emlék jut eszembe. Az osztályok 
közti versengések, az évekig tartó színek farsangja, amikor mindenki egyforma színű jelmezt 
öltött, a gazdagon terített asztalok, a megunhatatlan western tánc, limbóhintózás. A beöltözött 
kollégák: stüszi vadász, boszorkány, utcaseprő, fáraó és kalóz. Nem volt rosszul sikerült 
mulatság, mindig jó volt a hangulat. 
Az idei farsang is jó szórakozást ígér. A meghirdetett stílusgyakorlatokra egész héten 
készültek az osztályok. Érdekes lesz majd látni a tanórákat komédia, sci-fi vagy éppen balett 
stílusban megjelenítve. Az alsósok jövő heti cirkusz-farsangjátozását pedig mindenki várja, 
hiszen a régi rómaiak szerint is ez kell az Öku népének, „fánk és cirkusz”. 
 Kedves Olvasó, kívánom, hogy legyen olyan emlékezetes az idei farsang is, amelyre 
évtizedek múlva is szívesen gondolsz vissza. 
Jó szórakozást! 
          Géczy Árpád 
 
 

 
 



                                                Höki Hírlap                                      3. 
 

Farsangi szokások 
Itthon… 

 
Magyar farsangi hagyományok 

 
A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben 
fontos „esküvői szezon”, mivel a húsvéti böjt 
időszakában már tilos volt esküvőt tartani.  
A falvakban a legények szervezték a bálokat. A 
lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a 
kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén 
nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a 
bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az 
eljegyzés volt.  
A farsangvasárnap a farsangi időszak végén levő 
farsang farkának első napja. Számos helyen ezen a 
napon tűzték a legények kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját. További elnevezései: 
csonthagyóvasárnap, ötvenedvasárnap, sonkahagyóvasárnap. 
A farsanghétfő a farsang farkának középső napja. Gyakran ezen a napon tartották az 
asszonyfarsangot. Ezen a napon a nők korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi 
módra mulattak. Ezután húsvétig már tilos volt az esküvő, a tánc és a vigadalom.  
A húshagyó kedd, a farsang és egyben a farsang farkának utolsó napja. A farsangtemetés 
időpontja. 
A húshagyókeddet követi a hamvazószerda, ami a 40 napos nagyböjt kezdete. A mai magyar 
gyakorlat szerint az ezt követő nap a torkos csütörtök, de ezt tévesen élesztették újjá ezen a 
napon, mert valós időpontja egy héttel korábbra esik . 
 

Busójárás 
 

  A busójárás mohácsi népszokás, amely eredetileg a      
  sokácoktól ered.  
  Farsangkor a busók a hagyományoknak megfelelően      
  öltöznek fel. A legnagyobb mulatság farsangvasárnap van.  
  A „műsor” fő elemei: a partraszállás, melynek során a  
  túlparti „Szigetből” - ahogyan a helybeliek mondják (s  
  nem helytelenül elterjedt információ szerint Kismohácsról,  
  mely Mohács város déli, belterületi része) eveznek át  
  ladikokon a busók. Jelmezes busófelvonulás a Kóló térről a 

főtérre. Farsangi (télbúcsúztató) koporsó vízre bocsátása. Sötétedéskor az egybegyűltek 
elégetik a telet máglyagyújtással és a főtéren körtáncokat járnak.  
Mohácson számos más jelmezescsapat vesz részt a mulatságban, Szerbiából és 
Lengyelországból. Bulgáriában évszázados hagyományai vannak a busójárásnak. Kárlovóban 
található a világon az egyetlen busójárási hagyományokat bemutató múzeum. Hasonló 
karneváli maszkok léteznek még Olaszországban és Szardínián. Az olasz mamutones-nek 
hívják, fekete fából készült maszkokat viselnek és bundát. Hasonló rituálé létezik még 
Spanyolországban is az úgynevezett la Vijanera. A spanyol busókat zarramacosnak hívják.  
          
 
                                                                                                                             Lakos Benedek 
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…és külföldön 
 

A velencei karnevál 
 

 A velencei karnevál világszerte ismert a gondolák 
városában. A farsangi mulatságot a vízen töltik éjszaka, 
egy kis zenei aláfestéssel. Milliónyi turista és látogató 
tölti be a velencei utcákat. A karnevált a Szent Márk téren 
rendezik minden évben. A beöltözött emberek 
felvonulnak virágkoszorúval díszített ökrökkel együtt a 
Dózsepalota elé, s ilyenkor, amikor megérkeznek, az 
ökrök fejét levágják. 
 A velencei karnevál sok részletet megőrzött a 
múltból: a dózse és vendégei az erkélyről üdvözlik a 
népet. Megszólalnak a harsonák és az ég hirtelen tele lesz 
menekülő színekkel, léggömbök százai repülnek, 
imbolyognak a magasban, mintha Velence is szállni 

készülne. A Campanile tornyából a Dózsepalota egyik oszlopához erősített drótkötélen lassan 
csúszik lefelé a papírral bevont gipszgalamb. Az emberek kiáltoznak, "Viva Venezia! Ciao 
Venezia!", a Colombina pedig a magasban kinyitja a hasát, és hullani kezdenek a szalagok és 
a konfettik. A "kis galamb röpte" a hajdani karneválok egy momentumára emlékeztet: 
akkoriban egy fiatal kötéltáncos haladt át a téren a harangtorony és a Palazzo Ducale Foscara 
Loggia-ja között kifeszített kötélen. A karnevál egyik fontos eleme a tűz. A megtisztulást 
jelképezi, tűzre teszik a rosszat, és mindenki megszabadul a bűntől. Ezzel a pillanattal a 
természet végre kilép a télből és visszatér az élethez. A velencei karnevál résztvevői 
leginkább állarcot vesznek erre az eseményre.  
 
 

Az orosz farsang 
 
Oroszországban megkezdődik a farsang, a 
télbúcsúztató és tavaszköszöntő, a Maszlenyica. Az 
ünnepi mulatságot a böjt előtti utolsó héten tartják. 
A Maszlenyica Oroszországban  közkedvelt  népi 
ünnep, karneválokkal és egyéb vigasságokkal. 
Ezekben a napokban a kedvenc étel az élesztős 
palacsinta. A farsang egy egész héten át tart, 
ilyenkor szokásos a vendégjárás. Az utóbbi években 
az orosz ünnep nemzetközi lett. Külföldön, 
parkokban megtartják az orosz farsangot, ahol az 
ilyenkor hagyományos orosz ételeket, italokat 
kínálják.  
                                                                                                                       Szabó D. Zsófia 5/b 
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A farsang felejthetetlen… 
Beszélgetés tanárokkal, diákokkal a legkedvesebb farsangi emlékeikről 

 
- Igazgató bácsi, milyen jelmezbe öltözött gyerekkorában? 
- Nem volt sok jelmezem, de egyre nagyon emlékeszem, ami alsó tagozatos koromban a 
méretem okán rám jött. Annak idején a gyerekeket nem angolpólyába, tehát könnyű pólyába, 
hanem nagy, nehéz átkötözött pólyába rakták, s nekem az még megvolt. Farsangra egyszer azt 
vettem fel, de természetesen az úgy volt rám adva, a 3.-4. osztályos gyerekre, hogy a lábam 
kilógott, tehát lábon járó pólyásbaba voltam. De nagy 
szomorúságomra egy kályha megelőzött, és ő lett a bálnak a 
díjnyertes jelmeze. 
- Mi volt a legemlékezetesebb farsangja? 
A legemlékezetesebb még mindig az, hogy milyen csodálatos 
jelmezeket látok itt az Ökuban. A gyerekkori is nagyon 
emlékezetes számomra. De ha módomban áll, minden 
esztendőben egyszer vagy kétszer a feleségemmel elmegyünk 
bálozni, tavaly például egy fantasztikus sváb sramli bálon 
voltunk Esztergomban. 
. Az ember életének nagyon fontos részét képezi a farsangi 
időszak, mert az öröm az nélkülözhetetlen. A farsang erről 
szól, és tanácsolom mindenkinek, hogyha van ideje, tanuljon 
meg táncolni.  
  
- András bácsi, mi volt a kedvenc jelmeze? 

- Egyszer beöltöztünk, ha jól emlékszem, 
macskáknak, és ahhoz mindenfélét festettünk 
közösen, és arra nagyon szívesen emlékszem. 
- Kik készítették ezeket? 
- Hát a szülők, Tehát egyik szülő csinálta a festést, 
a másik szülő a ruhát, és ez így volt 
elosztva. 
- Miből volt a jelmez? 
- Már nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy be 
voltunk festve, és az akkor 
nagyon különlegesnek számított. 
- Melyik volt a legemlékezetesebb farsangja?   

- Egy konkrét farsangot nem tudok felidézni, de arra emlékszem, hogy akkor volt jó a 
farsang, amikor nem erőltetetten akarta mindenki jól érezni magát, hanem csak úgy 
jól érezni, és akkor már jól sikerült. Hogy ez mikor volt, már nem emlékszem                  
pontosan. 
- Mikor jó a farsang? 
- Akkor jó, hogyha az emberek feltétlenül jól tudják magukat érezni, nem kell azt nézni, hogy 
a többiek mit csinálnak, hanem mindenki önmaga lehet, és nem azt keresi, hogy mi nem 
tetszik. 
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- Anita néni, mi volt a kedvenc jelmeze? 
- Még három éve, amikor Árpád bácsi osztályfőnök-helyettese voltam, az 
osztállyal moldvai táncot adtunk elő, és azt a jelmezt nagyon szerettem. 
- Ki készítette a jelmezt? 
Zábó Virágtól kaptam jelmezt, mert nekik volt egy moldvai népviseletük. 
- Melyik volt a legemlékezetesebb farsangja? 
- Hát ez a farsang, amikor moldvai táncot adtunk elő. 
- Mit szeret a farsangban? 
- Én annyira nem szeretem a farsangokat, mert nem tudtunk olyan jó jelmezeket kitalálni.      
Általában Árpád bácsi szerepelt az osztállyal, és én akkor néző voltam. De a táncokat    
szerettem. 
 
 
- Cili néni, emlékszik-e a legkedvesebb jelmezére? 
- A kedvenc jelmezem  az volt , amikor oviba Piroskának 
öltöztem.  
- Ki készítette a jelmezt?  
- Az apukám varrta. Piros alapon , fehér pöttyös vászonból.Volt 
egy szoknyám, egy blúzom , meg egy kendőm.  
- Volt hozzá valamilyen kiegészítő?    
- Igen. Volt egy kosaram , benne málnaszörp és fonott kalács. 
- Melyik volt a legemlékezetesebb farsangja? 
- Amikor általános iskolában  a tanárok beöltöztek hupikék 
törpikéknek, és a kedvenc napközis tanárom volt Hókuszpók , aki 
kergette őket egy úszósapkával a fején. 
 
- Bea néni, mi volt a kedvenc jelmeze?  
- A kedvenc jelmezem az egy japán kimonós jelmez volt, merthogy én balettoztam , és arra 
készítettek egy abszolút speciális jelmezt, tehát abban színházban is felléptünk. Az volt a 
kedvencem, mert azzal nyertünk is. 
- Ki készítette a jelmez? 
- Hát ezt a színház varrónői készítették.  
- Miből volt? 
- Teljesen autentikus anyagokból, tehát selyemből, amiből a japán ruhák is készülnek.  
- És hol volt a farsang? 
- Szegeden, mert ott jártam iskolába. 
- Melyik volt a legemlékezetesebb farsangja? 
- Talán 5. vagy 6. osztályos koromban volt, mert akkor jött egy új osztálytársunk, akit 
örökbefogadtak , és nem volt testvére. És tudom, hogy nekem és a barátnőmnek kellett neki 
segíteni, és nagyon nehezen viselte akkor a farsangot. 
- Mi volt akkor a farsangok témája? 
- Hát különösebb téma nem volt, hanem volt jelmezverseny, voltak játékok, lehetett párokban 
készülni, de nem volt egy kerek téma, és így unalmas is volt. Nem is nagyon szerettük. 
Gimnáziumban már volt egy kerek téma, akkor mindig egy történelmi korszakról adtunk elő.  
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- Balázs bácsinak mi volt a kedvenc jelmeze?  
- 2-os vagy 3-os lehettem, amikor tejeszacskónak öltöztem. Kartonból csináltuk a jelmezt, s     
azzal nyertem is. 
- Ki készítette?                       
- Édesanyám.  
- Mi volt a legemlékezetesebb farsangja?  
- A tavalyi, amikor a kedves harkály osztályommal egy fergeteges paródiát adtunk elő, és 
sikerült egy olyan szerepet amivel nagyon nagy sikert értünk el. Akkor én Paulát játszottam. 
Gyerekkoromban nem voltak ilyen jó farsangjaim. Ott csak jelmezfelvonulás volt és utána 
eszem-iszom. De nagy programműsor nem volt. 
 
- Dávid bácsi, mi volt a kedvenc jelmeze?  
-    Amire emlékszem , mert hogy elég régen volt , talán első osztályos lehettem, 
amikor édesapám kitalálta, hogy bányásztörpe legyek. Választhattam egy vörös, 
illetve egy kék színűt, a sipkák közül. Csináltak nekem egy szakállat, és kaptam 
egy bányászlámpát, amit papírból készítettünk. Ezenkívül volt egy csákányom 
is. Csak az volt a fájdalmam, hogy én azt a csákányt használni szerettem 
volna, de papírból volt, úgyhogy gyorsan elrongyolódott.  
- Mi volt a legemlékezetesebb farsangja? 
- Gyerekkoromban nem voltak ilyen jó farsangok az iskolánkban. Fölsőben 
volt egy állandó zenekarunk. Egyszer nagyon boldog voltam, mert az egészet 
végigtáncoltam egy lánnyal. A farsangok után mindig szépen hazasétáltam. 
 
- Mi volt a kedvenc jelmezed (Arató Zsuzsi 3.a)? 
- Apukám gyerekkori jelmeze, amit a nagymamám készített kb. 30 évvel ezelőtt. Ebben 
leszek az idei farsangon. 
 
 

- Mi volt a kedvenc jelmezed Kolozsvári Kende (1. c)? 
- A kalóz. 
- Mikor öltöztél be kalóznak?? 
- Nagycsoportos koromban. 
- Más jelmezre is emlékszel ovis korodból? 
- Igen, amikor robot voltam a testvéremmel. Nagyon érdekes 
volt a robot, volt a fejünkön ilyen világító antenna és volt a 
hasunkon bekapcsolható ventillátor is. És teljesen egyformák 
voltunk. 
- Mit szeretsz a Farsangban? 
- Azt látni, hogy mindenki tök érdekes jelmezt talál ki. A 
barátaim is jó jelmezeket találtak ki. Volt, aki Zorro volt, 

volt, aki szellem, pókember, nagyon érdekes, szuperhősök, a lányok hercegnők, tündérek, 
fogtündér is volt, jó tündér is, sárkány, cowboy, Piroska. 
- Tudod, miért van Farsang? 
- Azért, hogy elijesszük a telet. A faluban a legények néha ördög jelmezt is fölvesznek emiatt 
és hangosan közlekednek az utcán. 
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- Mi volt a kedvenc jelmezed (Lukács Noémivel 6.a)? 
- Óvodában, amikor kiscsoportos voltam, jázminhercegnőnek 
öltöztem be, és azt a jelmezt nagyon szerettem. 
- Ki készítette? 
- Anyukám varrta. 
- És Neked, Iza (György Iza 6.a)? 
- Másodikos koromban királylány voltam, rózsaszín volt a ruhám és nagyon szép. 
- Melyik volt a legemlékezetesebb farsangotok? 
- A tavalyi. Akkor a Madagaszkárt adtuk elő, és mi nyertük meg az Oscar-díjat, aminek 
nagyon örültünk. 
 
        
                                                                                                       Kálnai Hajni és Mocsári Betti 
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Bezdek Éva: HÚ, DE HIDEG VAN! 
 
Amikor Európában megkezdődik a fűtési szezon, a kanadaiak még lelkesen kertészkednek.  
Az európai már  panaszkodik a szokatlanul hideg időre, amikor a kanadai még  napozik.  
Az olasz autók nem indulnak, a kanadai lehúzott ablakkal közlekedik.  
A desztillált víz megfagy, a kanadai víz sűrűbb lesz.  
Európában már mindenkin több réteg meleg ruha van, amikor a kanadai pulcsit vesz.  
Európában megnyitják a jégpályákat, a  kanadai  még úszik egy jót a strand kültéri   
medencéjében.  
Az európai távfűtő művek teljes kapacitással dolgoznak, a kanadai a kertjében grillez  még  
mielőtt komolyan hűvösre fordulna az idő.  
Európában a reptereket lezárják, a kanadai bekapcsolja a fűtést.  
Európában a hideg miatt szükségállapotot rendelnek el, a kanadai felhúzza a kocsija  ablakát 
és a dzsekije cipzárját.  
Létezik még európai?  Kanadában az  utcai hot dog árusok rövidített munkaidőben 
dolgoznak.  
A jegesmedvéket már menteni kell, amikor a kanadai cserkészek szokásos téli túlélő 
táborukba indulnak.  
A Mikulás elmenekült  az Északi-sarkról, a kanadai lehajtja a sapkája fülvédőjét és kesztyűt 
vesz.  
Európában már csak a mikróbák vannak életben.  
A kanadai tehenek  panaszkodnak a farmerek hideg keze miatt.  
És amikor az atomok szerkezete felbomlott, akkor a kanadai végre elismeri, hogy 
 
  

HÚ, DE HIDEG VAN! 
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Deutsche Seiten 
 
Karneval feiert man nicht überall in Deutschland. Viele Menschen feiern es im 
Rheinland. Hier dauert dieses Fest eine Woche lang. Gut bekannt sind die Feiern 
in den Städten Köln, Düsseldorf und Mainz. Aber auch in anderen Teilen 
Deutschlands feiert man dieses Fest. Dort heißt es ,,Fastnacht” oder ,,Fasching”. 
Der Brauch, Karneval oder Fastnacht zu feiern ist sehr alt. Schon im 13. 
Jahrhundert waren Karnevalsumzüge und man wählte auch einen Karnevalskönig. 
Man verkleidet sich und zieht bunte Kleider oder 
Masken an. Dann geht man zu Karnevalsfeiern mit 
großen bunt geschmückten Wagen. In 
Süddeutschland aber auch in der Schweiz und in 
Österreich, heißt der Karneval ,,Fas(t)nacht”. Oft 
sieht man in der Fastnachtszeit Menschen mit 
Masken. Diese Masken sollen Angst machen. Viele 
Menschen tragen auch Glocken, und machen viel 
Lärm. Dieser Brauch ist schon alt. 
 

1. Kannst du die versteckten Wörter finden? 
   
CCCOOOWWWBBBOOOYYY   DDDRRRAAACCCHHHEEENNN      GGGEEESSSPPPEEENNNSSSTTT      HHHEEEXXXEEE      IIINNNDDDIIIAAANNNEEERRR      KKKAAATTTZZZEEE      KKKOOOCCCHHH      KKKÖÖÖNNNIIIGGG      
PPPIIIRRRAAATTT   
PPPRRRIIINNNZZZEEESSSSSSIIINNN      RRRIIITTTTTTEEERRR      ZZZAAAUUUBBBEEERRREEERRR      
IIINNNDDDIIIAAANNNEEERRR      KKKAAATTTZZZEEE      KKKOOOCCCHHH      KKKÖÖÖNNNIIIGGG      PPPIIIRRRTTT      PPPRRRIIINNNZZZEEESSSSSSIIINNN      RRRIIITTTTTTEEERRR      ZZZAAAUUUBBBEEERRREEERRR      
 

O K Y F H F W X E X W V P R U 
R L T J O U Z D G C A G I L Y 
I I B U E Z T A K T O R R P Y 
Q W T V V N Q I F P B K A G W 
W Z W T M W L H R Y T P T X K 
U F Q G E C D I X U Q Y S G O 
D M V M R R N G R S W F N N M 
R E T Q D Z N B C R Z N E J I 
B E N T E I N X N L I W P G W 
E M N S R E R E B U A Z S I G 
Y X S A H C O W B O Y I E W K 
Q I E C I X N O C D B L G Ö H 
N F A H O D P N Y X H R N I C 
N R I C Q H N L V L V I A R O 
D K Y Y B T K I K R G M T X K 
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2. Bitte setze die fehlenden Buchstaben ein. 
 
 

 
 

3. Kreuzworträtsel 
 
 
 
 
 
waagrecht 
1. - sie hat ein schwarzes Fell 
3. - sie hat eine lange Nase und einen Besen in der 
Hand 
4. - er hat eine silberne Rüstung 
8. - sie trägt ein langes Kleid und eine Krone auf 
dem Kopf 
9. - er hat eine Augenklappe und einen Säbel 
10. - er trägt eine Krone auf dem Kopf 
 
 
 
 
 
  senkrecht 
  2. - er hat einen Zauberstab 
  5. - er hat einen Federschmuck 
  6. - er hat eine rote Nase und ein weiß  
geschminktes Gesicht 
  7. - er trägt ein weißes Leintuch 
  10. - er trägt eine weiße Schürze und  hat einen 
Kochlöffel 
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St. Patrick's Day - 17th March 
 
St. Patrick, the patron saint of Ireland, was born in Wales about AD 385. Until he was 16, he was  
a pagan. At that age, he was sold into slavery by a group of Irish marauders that raided his village. During his 
captivity, he became closer to God. He escaped from slavery after six years and went to France where he studied 
in a monastery for twelve years. During his training he became aware of going back to Ireland to convert the 
pagans to Christianity. He returned to Ireland and he was quite successful. Celtic Druids didn't like him and Patrick 
was arrested several times, but escaped each time. His mission in Ireland lasted for thirty years. Patrick died on 
March 17 in AD 461.  
 
 

Find the matching words and win a jelly snake on St. Patrick's Day!  
 
1 SHAMROCK     a   A little green man. 
2 LEPRECHAUN     b   A yellow metal. 
3 SHOEMAKER     c   A prayer asking for God's help. 
4 POT      d  The home land of the little green men. 
5 GOLD      e   You can see it on a rainy day. 
6 RAINBOW     f   A green plant with three leaves. 
7 IRISH      g  The month when we celebrate St Patrick's day. 
8 IRELAND     h   A container for food or other things. 
9 DUBLIN     i   People living in Ireland. 
10 MARCH      j   The little green men's job. 
11 BLESSING     k   The capital of Ireland. 
 

 
           Irish blessing   

For each petal on the shamrock 
This brings a wish your way - 

Good health, good luck and happiness 
For today and every day. 
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Így írunk mi 
Ilyet szeretnénk mi (Mandulák): Tanulást segítő gép  

Az írások közül Körmendy Ildikó válogatott 
 
A tanulást segítő gépem 
 
 Május 22-én kitaláltam egy gépet, ami segít a tanulásban. 
 A gépem hasonló a képzeletemhez. Segít elképzelni az iskolában tanult dolgokat. Képes 
elröpíteni az időben. Oda röpít, ahová szeretném: pl. az erdőbe, ahol közelről szemügyre 
vehetem az összes állatot és növényt. Idegen országokba, ahol gyakorolhatom az angol és a 
német nyelvet. A gépem a múltba is képes elröpíteni. Így láthatom pl. Mátyás király udvarát, 
megfigyelhetem a szokásaikat és öltözékeiket. 
 Sokáig fogom használni, mert hasonlít a mozihoz és így szórakozva tanulok, és nem felejtem 
el, amit láttam. 
                                                                                                                                 Brandt Eszter 
 
 
Torzsa 
 
  Torzsa egy fura űrlényszerű robot. Pontosan én sem tudom, mi. Kedves és nagyon 
segítőkész. Mindig segít a tanulásban. 
  Torzsa körülbelül 10 cm magas és 5 cm széles. Egész teste zöld, de szemei feketén 
csillognak. Néhol sárga csillagok tarkítják. Vékony lábain magabiztosan áll. Hasa 
kockaforma. Feje ovális alakú, füle tölcsér formájú. Kezeit úgy gyártották, hogy meg tudjon 
fogni egy ceruzát és le tudja írni, amit nem értek. Fejében rengeteg okosság kering. Füle azért 
tölcsér alakú, hogy mindent meghalljon, amit csak mondok neki. 
 Torzsa az íróasztalomon lakik, hogy mindig kéznél legyen, de teljesen laposra össze lehet 
hajtani, hogyha az iskolába kell vinnem, elférjen a tolltartómban. 
                                                                                                                        Garamszegi Zsófia 
 
A tanulógép 
 
 A tanulógép az egy kis füldugószerű gépezet, amit a fülembe teszek. 
 Amióta ez a kis gép megvan, hazajövök, és az az első dolgom, hogy megírom a leckét. Ez 
nekem könnyű, mert mindig megmondja, hogy mi a kérdésre a válasz. Bőrszínű, hogy ne 
látszódjon, amikor Anya megnéz, hogy tanulok-e. Persze sohasem látja, mert a fülemben van 
ez a kis szerkezet. Egyszer sem hibázik, és áthallatszik rajta a beszéd is. Ezért nem okoz 
nehézséget, és nem kelt semmilyen feltűnést. 
 Nem is tudom, mi lenne velem, ha elhagynám! Talán gondolkodnom kellene?! 
                                                                                                                               
                                                                                                                               Gulyás Márton 
 

 
 



14.                                           Höki Hírlap                                          
 
Az én csodagépem 
 
 Elképzeltem egy gépet, ami elkészíti a házi feladatot. 
 Másfél méter magas, alakja a hűtőszekrényhez hasonlít. Fém az anyaga, elején sok gomb 
látszik. Közepén egy hosszú nyílás tátong. Ebbe a nyílásba kell beletenni a tankönyvet a 
megfelelő oldalon kinyitva. A gép egy nagy papírhengeren tárolja az egész negyedikes 
tananyagnak a megoldásait. Berakom a füzetet és megnyomom a megfelelő gombokat. 
Először megnyomom a tankönyvválasztó gombot, azután megadom az oldalszámot. Most 
következik a per-jel, utána a feladat sorszáma. Azt is ki tudom választani, hogy ceruzával 
vagy tollal írjon a gép, és hogy milyen színű legyen. A zöld gombbal indíthatom el a 
nyomtatást. Ha kész, a gép kiadja a könyvet vagy füzetet. Ekkor beteszem a következő 
feladatot, és az egész kezdődik elölről, még kész nem lesz az összes házi feladatom. 
 Néha jó lenne ilyen gép a szobámba, de azért nem lenne jó mindig ilyennel írni a leckét, mert 
akkor buta maradnék. 
                                                                                                                               Süttő Fruzsina 
 
Tanulást segítő varázsszerkezet 
 
 Ha elhiszed, ha nem, van egy csodálatos tanulást segítő varázseszközöm. 
 A magassága 10 cm, szélessége és a hosszúsága is 15 cm. Külső burkolata fa és vajszínűre 
van lefestve. Nem feltűnő tárgy. 
 Ez a bűvös szerkezet azzal a különleges tulajdonsággal rendelkezik, hogy minden kérdésemre 
választ tud adni, és mindent előteremt, amire szükségem van. Az iskolában a tanórai feladatok 
megoldásában segít. Ha nem értek valamit, addig magyarázza, amíg meg nem értem. Amikor 
hibát talál a feladatomban, írásban jelzi és magyarázatot is ad. Ha minden hibátlan, akkor 
dicséretet kapok tőle. 
 Mindig számon tartja, mi a házi feladatom. A szóbeli leckéimet kikérdezi. Hiba esetén a jó 
válaszokat elmondja, és újra rákérdez. Írásbeli feladataim tévesztéseit kijavíttatja velem. 
Dolgozatíráskor kevesebbet segít, csak mutatja, melyik feladatot oldottam meg helytelenül. 
 Más területeken is hasznomra van, mert másik hegyes ceruzát ad ki a tompa helyett, ha nem 
találom a radíromat, akkor újat varázsol. Étellel és itallal is ellát, ha éhes és szomjas vagyok. 
 Nagyon szeretem használni, igazán barátságos szerkezet, szavamra mondom. 
                                                                                              
                                                                                                                                Fogarasi Réka 
 
 Az én csodavizem  
 
 A tanulás közben mindig elkalandoznak a gondolataim. Éppen tanulnom kellene, de a 
képzeletem már messze jár. 
 Most is egy olyan csodavízen gondolkodom, ami segítene nekem az odafigyelésben.  
 Legyen a neve Koncitux vizusz. Valami olyan összetevők kellenének, amik tényleg segítenek 
a koncentrálásban. Például tejfog Coca-colában feloldva, rossz memóriakártya mozsárban 
törve, citromban pácolt Kinder-tojás darabkák és rozsdás rézkilincs lavórban kiáztatva. Azt 
hiszem, ez a sűrítmény megteszi a kellő hatást. Otthon minden reggel egy kis pohárral 
megiszom, és az iskolában is eggyel, s ha nem megy a tanulás, titokban belehörpintek az 
üvegembe, amitől még az is az eszembe jut, amit sosem tanultam. 
 Remélem, majd egyszer sikerül megvalósítanom a tervemet, most pedig befejezni a matek 
leckét. 
                                                                                                                             Jordán Bertalan 
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Élményem, a síelés 
 
Nagy örömmel fogadtam a hírt testvéreimmel, hogy megyünk Obertauernbe síelni! Két család 
csatlakozott hozzánk, heten voltunk gyerekek. A hosszú út alatt sokat beszélgettünk. Végre 
megérkeztünk a szállodához, ami a hegy tetején állt. Gyönyörű volt a kilátás, mindent hó 
borított. Miután felfedeztük és elfoglaltuk a szobánkat, nagy vízicsatát vívtunk a medencében. 
Vacsoránál mindig nagyon finom és 
különleges ételek ehettünk.  
Egyik este még desszert büfé is volt! 
Sajnos a sok finomság közül nem 
tudtam mindent megkóstolni, sokat már 
csak a szemem kívánt. 
Gyönyörű szép idő volt egész héten, 
ezért érdemes volt korán felkelni, hogy a 
ratrakos pályán, napsütésben tudjunk 
síelni. Családom inkább síel, de apukám 
snowboardban is nagyon tehetséges. 
Nővérem is nagyon ügyes már. 
Hamarosan én is szeretném kipróbálni. 
Rengeteg pálya volt, kék, piros, fekete. 
Mindegyiken szeretek csúszni, bár a kék pályákon az átcsúszásnál, ha megállok, azt nem 
szeretem.  
Sokszor mi mentünk fel az utolsó lifttel, és mi is csúsztunk le utoljára a hegyről. 

A lelkiismeret-furdalásunk sajnos 
olyan nagy volt, hogy mindennap, 
miután bejöttünk a pályáról egy kis 
tanulásra késztetett, és csak utána 
mentünk le medencézni. 
Utolsó nap szakadt a hó, álom volt 
a porhóban síelni!  
 Sajnos aznap nem tudtunk zárásig 
maradni, mert hosszú az út, és haza 
kellett indulni. Könnyebb volt 
otthagyni a pályát igazi téli időben, 
mintha sütött volna a nap! 
Nagyon jó volt ez az egy hét 
kikapcsolódás együtt!!!!!!!! 
Visszatértünk az iskolába, de nem 
sokára jön egy kis szünet újra!!!!   

 
 

 

        
 
 
           Szőnyi Lili 
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Műterem 

Kardon Johanna kiállítása 
 

 
„Nem is olyan régen még én is ide jártam az Ökuba, 
szamócás voltam 4 évig. Utána a Szent Angéla 
Gimnáziumba mentem tovább, most pedig díszlet- és 
jelmeztervezést tanulok. 
 
Kézműveskedni mindig is szerettem. 
A maszkok iránti érdeklődésem 2006. februárjában 
kezdődött, amikor a gimnáziumi osztályommal – olasz 
tagozatosok lévén – elmentünk a velencei karneválra egy 
hétvégére. Fantasztikus élmény volt a tömegben látni a sok 
álarcot, és néhol egy-egy teljes velencei jelmezt is. Nagyon új 
volt, hiszen itthon nincsenek ilyen nagy beöltözős farsangi  
fesztiválok, főleg nem az utcán, egy egész városban. 
Amikor hazajöttünk, nagy lelkesedéssel meséltem itthon, és 
nem sokkal később anyukám meglepetésként vett nekem egy maszköntőformát. Neki 
köszönhetem, hogy ezek a maszkok megszülettek, hogy találtam valamit, amit ennyire 

szeretek… 
 
Minden maszk más… Különböző dolgokat fejeznek ki, 
és különböző emberek viselik őket, más-más jelentést 
adva nekik. Ezúttal hét témában mutatok be 
maszkokat: tavasz, nyár, ősz, tél, tűz és víz. 
Természetesen a báli szezon legszebbjei sem 
maradhatnak ki. 
Remélem, hogy szívesen nézitek majd meg őket egy-egy 
hosszabb szünetben, és hogy sikerült egy cseppnyi 
Velencét idevarázsolnom nektek, az Ökuba.” 
 
 
                                                              Kardon Johanna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                Höki Hírlap                                         17. 

 
„Zöldségek” 

 
A kémia nemzetközi éve 

 
Az ENSZ a 2011. évet  „A kémia nemzetközi évének” nyilvánította annak emlékére, hogy 
Marie Curie 100 évvel ezelőtt a rádium és a polónium felfedezéséért kémiai Nobel-díjat 
kapott. Az év mottója: „A kémia – életünk és jövőnk”. 
 
Az ünnepségsorozathoz tartoznak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum rendezvényei. 
A következő honlapcímeken lehet nyomon követni a „Vegykonyha” kiállítást és programot. 
www.mke.org.hu és a www.mmkm.hu  A kémia nemzetközi évének honlapcímei: 
www.kemia-eve-2011.mke.org.hu és www.chemistry2011.org  
 
Kérlek, hogy szavazzatok az alábbi képre, az ÖKU-s diákokra! 
 
http://www.kemia-eve-2011.mke.org.hu/vizzel-tuzet-keptar.html?func=detail&id=70 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

AZ ÉV MADARA 2011 -  Széncinege (Parus maior) 
 

 
 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a 2011-es esztendő madarának a 
széncinegét választotta. 

„A 2011-es év madarának azért egy nem veszélyeztetett fajt – a széncinegét – választottuk, mert 
ennek a madárnak a megmaradásában, "gyakori" besorolású állománynagyságának 
megőrzésében rendkívül nagy szerepe volt és van a lakosságnak. A sok ezer kihelyezett 
mesterséges odú, a sok tízezer téli madáretető – nemcsak a kertvárosi és agrárterületeken, de a 
lakótelepeken is – mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a széncinege ilyen sikeres tud lenni. Ezzel a 
példával erőt és hitet szeretnénk adni mindenkinek, bemutatva, hogy ha mindenki minden nap 
belerakja a maga kövecskéjét környezetünk védelmébe, akkor, és csak akkor van esély megőrizni, 
megvédeni azt, amink van.” 
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AZ ÉV FÁJA 2011 – Tiszafa (Taxus baccata) 
 

 
A Nyugat-Magyarországi Egyetem szakemberei 
úgy döntöttek, hogy 2011-ben a tiszafa legyen az 
év fája, ezzel is elősegítve az ősi élőhelyek 
hatékonyabb megőrzését. 
A tiszafák különlegessége, hogy nincsen 
magvas tobozuk, a virágzó hajtásokon 
magánosan fejlődnek a 
magkezdemények. A kemény 
magot egy később beérő húsos 
magköpeny, az ún. arillus fedi, 
ami a hajtástengely kinövése. 
Egyéb tulajdonságaikban a 
többi fenyőre emlékeztetnek, 
bár fatestükből hiányoznak a leveleikben viszont 
meglévő gyantajáratok. Jellegzetességük még az 

arillus kivételével minden szervből kimutatható erősen toxikus taxol  előfordulása. 

 

Az Év vadvirága idén a leánykökörcsin 

 

 
 
Az MME az „Év madarát”, 
a Nyugat-magyarországi 
Egyetem pedig az „Év 
fáját” választja meg 
minden évben. E 
mozgalmak nyomán a honi 
botanikusok az idei évtől 
megválasztják az „Év 
vadvirágát” -   
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Rejtvények 
 

A decemberi Höki szerencsés megfejtői: Fekete Bálint (5.a, Sólyom) 
Gratulálunk!!! 

 
 

1.. Sudoku 
 

 
 

2. Találós kérdések 
 
 

1. Selyempelyhes bóbitámat hordják a szelek, szétfújja egy szusszantással az ügyes gyerek. 
 
2. Nyári réten virulok én a búzatáblában, szellő ringat, hajladozom piros szoknyácskámban 
 
3. Két kezemmel füled fogom, s ott csücsülök az orrodon. 
 
4. Ezer kis lepke repül szárny nélkül, jő egy ember láb nélkül, mind megeszi száj nélkül 
 
5. Lába van, de mégsem jár, 
    víz felett visz, nem madár. 
    Nem rab, mégis láncot hord, 
    s minden utat összetold 

 
 
 
 

A megfejtéseket a könyvtár melletti postaládába helyezzétek el március 18-ig!  
Jó szórakozást! 
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Könyvajánló 

 
Szilárd János- Undi Imre: Szép vagy diákélet! 
 
Ez a könyv a gondtalan diákéletet jeleníti meg a lapjain. Bikfic Márton egy pesti fiú is 
gondtalan életet él, mígnem egy szép napon apja fülön fogja, hogy bevigye csemetéjét az 
iskolába, abban a reményben, hogy ott tisztességes jó embert faragnak a gyermekéből. 
De ez korántsem így történik. Nem tesz különbséget tanár és diák közt, egyaránt megtréfálja 
őket édesapja bosszúságára, valamint az olvasók szórakoztatására. A könyv több részből áll, 
nem egybefüggőek. Valamelyest valós a történet, hiszen a szerzők saját gyermekkorukat írták 
meg a könyvben, álnéven. Tényleg szórakoztató egy könyv! 
             
                                                                                                                            Szalai Gellért 
 
 

 
 
 
Aranyhaj és a nagy gubanc 
 
A királyság egyik legnagyobb és egyben 
legsármosabb banditája, Flyn Rider rossz 
búvóhelyet választott. Ugyanis a toronyban, ahova 
hősünk menekül, egy gyönyörű és bátor lány él…  
Alkut kötnek, melyben a bandita segít az 
aranyhajú lánynak. Ketten együtt élik át az 
izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokat, melyben 
végig kíséri őket egy túlságosan aggodalmaskodó 
kaméleon, egy szuperzsaru ló és persze egy 
gengszter banditákból álló banda… 
Szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a filmet, mert 
roppant szórakoztató és mulatságos.  
Ahogy mondani szokták, az ellentétek vonzzák 
egymást! 

      
                                                                         
                                                           Kovács Verus 
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Versenyeredmények 
 

 
Herman Ottó Biológiaverseny kerületi forduló 7-8 osztály 
 
       3. hely: Szilassy Veronika 8.a (Szeder ) 
 
      (A budapesti fordulóra továbbjutott!) 
 
 
Hevesy György  Kémiaverseny kerületi forduló 8. osztály 
 
      3. hely: Lengyel Ádám 8. a (Szeder) 
      5. hely: Skublics Péter 8. a ( Szeder) 
      6. hely: Flanek Szilvia 8. b (Kökény) 
       
        (A budapesti fordulóra továbbjutott mind a három tanuló!) 
 
Kosárlabda Diákolimpia – Fiúk IV. hely 
1. Dankó Mátyás                 2. Katona Mátyás 
3. Huber Ágoston                4. Márton Botond 
5. Surján Botond                 6. Ghymes Bálint 
7. Őry-Kovács Márton        8. Jánosa Bence 
9. Némethi Balázs             10. Bec Georges 
11. Józsa-Kovács Attila     12. Jordán Barnabás 
 

Kosárlabda Diákolimpia – Lányok III. hely 
1. Karlócai Zsófi                 2. John Annamária 
3. Molnár Dorka                  4. Szűcs Fanni 
5. Marosvári Ágnes             6. Márton Rege 
7. Rokonay Petra                 8. Jordán Kamilla 
 
Iskolai Vers- és Prózamondó Verseny 1-2. osztály 
Vers 1.osztály 
1. Lukács Lilla (1.b, Ribizli) 
2. Klucsik Réka (1.a, Kőris) 
3. Kutas Márton (1.b, Ribizli) – Muhari Dóri (1.c, 
Berkenye) 
 
Vers 2. osztály 
1. Hunyár Kenéz (2.a, Tulipán) 
2. Nagy Miklós (2.b, Vizsla) 
3. Lévay Zselyke (2.a, Tulipán) 
 
Próza 1-2. osztály 
1. Lengyel Kriszti (2.a, Tulipán) 
2. Flenek Eszter (2.a, Tulipán) 
3. Papp Kata (2.b, Vizsla) 
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Ezt főzd ki! 

Fánkos receptek – Kálnai Hajnitól 
 
Képviselőfánk 
 
Hozzávalók   
A fánkhoz: 
5 db tojás 
15 dkg liszt 
15 dkg margarin 
1 csipet só  
1,5 dl víz 
 

 
A krémhez: 
5 db tojás 
10 dkg liszt 
15 dkg cukor 
5 dkg vaníliás cukor 
6 dl tej 
 
A díszítéshez: 
tejszínhab 
vaníliás porcukor 
 
 
Előkészítés: 
A margarint a vízzel és a sóval feltesszük forrni. 
Folyamatosan kevergetve apránként hozzáadjuk a 
lisztet. Addig kevergetjük, míg elválik az edény  
 

 
falától. Levesszük a tűzről és még forrón egyesével 
beledolgozzuk a tojásokat. A masszát hagyjuk 
kihűlni. 
 
Elkészítés: 
Ha már csak langyos a massza habzsákba töltjük és 
sütőpapírral bélelt tepsire nyomunk belőle diónyi 
adagokat 5-6 cm távolságra egymástól. 
Előmelegített sütőbe tesszük 200-220 fokon 15 
percig sütjük, majd a hőfokot 180-ra visszavéve 
még 15-20 percig sütjük. A sütőt ne nyissuk ki 
sülés közben, mert a fánk összeesik. A sütőt 
lezárjuk, az ajtaját résnyire nyitjuk és hagyjuk a 
fánkokat száradni 15-20 percet. 
 
Amíg a fánk sül, elkészítjük a krémet. A tojásokat 
szétválasztjuk. A fehérjét kemény habbá verjük. A 
sárgáját a cukorral, vaníliás cukorral kikeverjük. 
Hozzáöntjük a tejet és lassan adagolva belekeverjük 
a lisztet. Gőz fölött sűrűre főzzük. Levesszük a 
tűzről és belekeverjük a tojáshabot. A fánkok felső 
egyharmad részét levágjuk. A belsejét az ujjunkkal 
benyomjuk. Jó esetben csak egy hártya rész van ott. 
A kihűlt krémet habzsákba töltjük, és a fánkokba 
nyomjuk. Tejszínhabot nyomunk rá, visszatesszük a 
tetejüket és meghintjük vaníliás porcukorral. 

 
 
Almás-diós fánk 
 
Hozzávalók 
Tésztához: 
0,5 kg liszt 
kb. 3 dl tej 
2 db tojássárgája 
2 ek. cukor 
 
1 csipet só 
3 dkg élesztő 
5 dkg olvasztott, langyos vaj 
kevés rum 
 
Töltelék: 
2 db közepes alma 
3-4 ek. dió darálva 
fahéj 
cukor ízlés szerint 
 
zsiradék a sütéshez 
 
 
 

 
Elkészítés 
A tejet meglangyosítom a cukorral, belemorzsolom 
az élesztőt, hagyom felfutni. Akkor jó, mikor 
halvány barna hab képződik a tetején. A lisztet a 
sóval elkeverem, hozzáöntöm a felfutott élesztőt, 
tojások sárgáját, vajat, rumot. Robotgép dagasztó 
pálcájával alaposan megdagasztom. Letakarom, 
hagyom duplájára kelni. 
 
A töltelékhez az almát nagy lyukú reszelőn 
lereszelem, kinyomkodom a levét, majd 
összekeverem a darált dióval, fahéjjal, cukorral. 
 
A megkelt tésztát kettéosztom. 
Az egyik felét téglalap alakúra nyújtom, nagyjából 
1 cm vastagra, megkenem a töltelék felével és 
feltekerem. 2-3 centis csigákra darabolom. A tészta 
másik felét is ugyanígy elkészítem. Hagyom még 
kelni a tésztát kb. 30 percig, azután zsiradékot 
forrósítok és oldalanként kb. 1-1 perc alatt 
megsütöm a fánkokat. 
Porcukorral megszórva tálalom. 
      

Jó étvágyat! 
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Nevess! 
 
Elpusztul az állatkert majma, nincs mit tenni, az egyik munkás 
beöltözik majomnak. Minden rendben megy, míg a nagy 
szaladgálás közben bele nem esik egy árokba, ami az oroszlántól 
véd. Éktelen kiabálásba kezd, mire közelebb megy az oroszlán: 
- Maradj már csendben! Azt akarod, hogy mindketten elveszítsük 
az állásunkat? 
 
Egy asszonynak már elege volt belőle, hogy a férje szinte minden 
este részegen támolyog haza a kocsmából. Farsang idején gondolja 
a nő, hogy megleckézteti az urát. Beöltözik ördögnek, és elbújik 

egy fa mögé a házuk előtt. Szédeleg haza a férj, és hirtelen előugrik a fa mögül egy fekete 
alak nagy szarvakkal, hosszú farokkal, és kezében egy vasvillával. 
- Hát te ki vagy? - kérdezi tőle a férfi. 
- Én vagyok az Ördög! 
- De jó, hogy végre megismerhetlek, a te húgodat vettem feleségül! 
 
 
Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez: 
- Pistike, ha anyukádnak van három almája, és hétfelé kell osztania, 
mit csinál? 
- Kompótot! 
 
A gyerekeket arról kérdi a tanárnő, mivel foglalkozik a papájuk. 
- Az én apám ügyvéd! - mondja az első kisgyerek. 
- Az én apám orvos, embereket gyógyít! - mondja a második. 
- Az én apám meghalt - mondja Pistike. 
- Ezt sajnálattal hallom - mondja a tanárnő. - És mit csinált, mielőtt 
meghalt volna? 
- Először elvörösödött, aztán elkékült, majd összesett a szőnyegen... 
 
 
Pistike az apukájával vidéki kirándulásra megy. Egy középkori vár romjait pillantják meg. 
Pistike rámutat: 
- Apu, nézd! Az anyu nem itt tanult vezetni? 
 
- Jean, mi ez a csikorgás a fürdőszobában? 
- A mosópor fékezett habzású, uram! 
- Jean, ki kopog odakint?  
- Az eső, uram.  
- Akkor engedje be, mert még elázik! 
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