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Kedves Olvasó!
Tavasz van. A nyarat idéző meleggel együtt jelenik meg újra a Höki – ebben a tanévben
negyedszerre. Szerkesztőségünkön is érződik már a nyár. Lapunkat eredetileg húsvét előttre
terveztük, aztán áttoltuk tervezett megjelenésünket az ünnep utáni hétre, végül most, a húsvéti
időszak vége előtti utolsó pillanatokban, áldozó csütörtök előtt jön ki újságunk a nyilvánosság
elé. Ezért talán nem meglepő, hogy elhúzódó lapzártánk hatására ebben a számban még érezni
a telet, húsvéti írásainkban a feltámadás örömét, tavaszi cikkeinkben, Bálint Dorina rajzaiban
a közelgő vakáció vidámságát.
Mi e kései megjelenés oka? Talán a tavaszi fáradság, vagy hogy év végén már tompábbak a
ceruzák, fogytán a tinta, egyre lassabb a számítógép, és ezzel együtt újságíróink lendülete is
alábbhagyott.
Mindezek ellenére köszönöm szerkesztőimnek a kitartó munkát, külsős segítőinknek a sok
támogatást, és nem utolsó sorban kedves Olvasóinknak a töretlen figyelmet.
Jó olvasást!
Géczy Árpád
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Beszélgess velünk!
Interjúk gyerekekkel, tanárokkal!
Beszélgetés Németh Kati nénivel
- Hogyan szokták otthon megünnepelni a húsvétot?
- Amikor a családdal ünneplem a húsvétot, az úgy néz ki, mint
minden családban, hogy süteményeket készítünk, elkészülünk a
húsvéti vacsorára, és amikor már nagyon fáradtak vagyunk, a
nagyszombati feltámadási mise után elfogyasztjuk a húsvéti
vacsorát. De persze vannak ennek lelki vonatkozásai is, mi
nagyon komolyan végigünnepeljük a nagyhetet szentmisével,
csütörtöktől jelen vagyunk a templomban, a testvéreim,
édesapám ministrálnak, de a technikai részek leginkább
készüléssel telnek.
Az utóbbi években pedig már nem a családommal ünneplek,
hanem elmegyek egy lelkigyakorlatra, mert rájöttem, hogy
nehezen viselem, hogy a konyhában telik a húsvét, és még
megengedhetem magamnak, hogy reggeltől estig az Istenre
figyeléssel töltsem az időt, úgyhogy mostanában ilyen csendes
lelkigyakorlatokon veszek részt.
- Ha locsolók jönnek, milyen tojással szokta Kati néni megköszönni a locsolást?
- Azt a praktikus ötletet találtam ki, hogy mézeskalácstojást készítek, mert abból sokat lehet, de most
már egy-egy festett tojást is készítek.
- Kik szoktak jönni általában Kati nénihez locsolni?
- Az első, és legnehezebb kör, amikor öt fiútestvérem és az édesapám, szódásszifonnal kilocsol az
ágyból, majd még a kilences mise előtt, valami hajnali pontban egy baráti kör érkezik. Nálunk
hagyomány volt, hogy a húsvét hétfői mise után az egész közösség a Vadasparkba megy, egy napot
együtt tölteni, és ott jön a harmadik kör, úgyhogy gyakorlatilag barátok, ismerősök, mindenki. Én
otthon sose vártam locsolót, és nem is szeretnék.

Interjú Huszár Zsuzsa nénivel
- Hogyan szokták otthon megünnepelni a Húsvétot?
- Nálunk nemcsak a „nyuszi hozza a tojást”- című dolog van,
hanem nagyon fontos az ünnepre való készülés is, a
negyvennapos böjt elejétől készülünk rá testben és lélekben
mindenki a saját módja szerint. Van még nálunk a húsvéthoz
kapcsolva egy úgynevezett „húsvéti nagytakarítás”. De nem
csak fizikailag, hanem lelkünkben is nagytakarítást kell
végeznünk. Főleg a nagyhéten van sok tennivaló. Én két
helyen szoktam készülni, egyik az én családom, tehát a
férjem és a gyerekeim, másik pedig a szüleim látogatása.
- Ha locsolók jönnek, milyen tojással szokta Zsuzsa néni
megköszönni a locsolást?
- Szoktunk festeni tojást, de idén igazából nem volt energiám
festeni, ezért hagyományos csoki tojást vettem.
- Kik szoktak jönni általában Zsuzsa nénihez locsolni?
- Rokonokhoz szoktunk általában menni, ahol megtörténik a húsvéti locsolás.
Kálnai Hajni és Mocsári Betti
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Ünnepi hagyományok itthon…
Magyar húsvéti szokások

A húsvétot az egész keresztény világ ünnepli.
Ilyenkor emlékezünk Jézus kereszthalálára és
feltámadására. A családok ilyenkor összegyűlnek
és közösen imádkoznak, közösen mennek
templomba.
A húsvét héber neve „pészah”. A szó
„kikerülés”-t, „elkerülés”-t jelent, utalva arra, hogy
a halál angyala elkerülte a zsidóknak bárány
vérével megjelölt házait. Innen származik a
ritkábban használt angol név, a passover is. A
kifejezés az ünnep magyar nevében nem található
meg, de Csíkménaságon a húsvéti körmenet neve: „kikerülés”.
Az angol Easter a német Ostern szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara a
tavasz keleti (v.ö. angol East, német Ost) úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején
volt.
A húsvéti ünnepkör a nagyböjttel kezdődik, ami Jézus negyvennapos pusztai böjtjére tanít
és buzdít. Ilyenkor megvonunk magunktól némely dolgokat(pl.: pénteken nem eszünk húst,
vagy egyéb dolgokat elhagyunk az életünkből). Következő vasárnap van virágvasárnap,
amikor Jézus Jeruzsálembe való bevonulását ünnepeljük. Azután következik maga a nagyhét:
húsvéthétfő, nagykedd, nagyszerda, és a három szentnap:
- nagycsütörtök: Jézus és a12 tanítvány elfogyazstják a húsvéti vacsorát az utolsó vacsorát.
- nagypéntek: miután Júdás elárulta Jézust ,,eladta 30 ezüstért” a farizeusok elé viszik, majd
Pilátus elé, aki nem talált benne bűnt, de a tömeg azt kiáltozta: ,,Feszítsd meg!” ezért a
Golgotára mentek, ahova keresztjét neki kellett felvinnie
- nagyszombat: Ezen a napon napközben semmilyen szertartás nincs, a „nagyszombati
liturgia” kifejezés téves. A katolikus időszámításban (ősi zsidó alapokra hagyományozva)
szombat este a sötétedés után már vasárnap van, ezért a szombat esti misét vasárnap
vigíliájának nevezik. Húsvét vigíliája az év legszebb, de legbonyolultabb szertartása. A pap az
öt részből álló szertartást fehér öltözékben végzi.
- húsvétvasárnap: ezen anapon támadott fel Jézus és amikor az asszonyok, Péter és János
kersték a sírban nem volt ott, hanem egy angyal, és ő mondta nekik, hogy Jézus feltámadott
- húsvéthétfő: ehhez a naphoz inkább népi hagyományok és szokások kapcsolódnak, mint
például a locsolkodás és a hímestojás ajándékozása
A húsvéti ünnepkör Pünkösddel záródik. Pünkösdkor szállt le a tanítványokra és az
asszonyokra a Szentlélek lángnyelv formájában
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…és külföldön
Húsvéti szokások Angliában
Angliában rengeteg vidám, színpompás felvonulás fűződik a húsvéthoz. S csak nagypénteken
elevenedik meg az anyai fájdalom legendája, amely egy elveszett fiát hazaváró édesanya
nagypénteken forró zsemlét akasztott a ház gerendájára, abban reménykedve, hogy az
elveszett fiú mégis hazatalál. A zsemlét még most is sokan kiakasztják.
A másik legenda húsvéthétfőre vonatkozik: a viktoriánus korában egy hiú asszony arra
használta fel a húsvéti ünnepet, hogy pazar ruháit felvonultassa a londoni Battersea Parkban.
1962-től látványos felvonulásokat rendeznek húsvétkor, ahol a vurslitól a lovas bemutatóig és
a kirakodó vásárig minden megtalálható. A Regent's Parkban rendezik az igásló versenyt
húsvét első napján.

Húsvéti szokások Németországban
Németországban az ünnepi szentmiséken részt vevő polgárok,igazi „pogány” rítus szerint
csokoládétojásokat és nyuszikat ajándékoznak a gyerekeknek. Az ősi pogány hagyományokra
utal a Luegde városában minden évben megrendezett télbúcsúztató szertartás: a sötétedés
beálltával hat lángoló szalmakereket gurítanak az Osterberg tetejéről az Emmer folyó
völgyébe. Ha a tűzkerekek megérkeznek a völgybe, akkor termékeny év várható. A húsvéti
ünnep befejezése egy csodálatos tűzijáték.

Húsvéti szokások Oroszországban
Az oroszoknál szintén festik a tojásokat, de nem locsolkodnak. Van egy gyerekjáték
Oroszországban, amiben az a lényeg, hogy össze kell ütni a két tojást, ami a gyerekeknél van,
és akinek nem reped meg a tojása, az nyer és megkapja az elrepedt tojást. Az asztalt nemcsak
tojások díszítették, hanem színes papírvirágok, külön erre az ünnepre nevelt zsenge
zöldségnövények, kakas-, pacsirta-, galambformák és a Krisztus megváltó áldozatára
emlékeztető, cukorból készült bárány. Ezen a napon nem volt szokás meleg ételt enni, se
halat. A húsvéti asztalon különleges helyet foglal a húsvéti kalács és túrótorta, amelyek a
tojásokkal együtt az ünnep jelképeivé váltak. A tésztát nagycsütörtökről nagypéntekre
keverték be, nagypénteken kisütötték és nagyszombaton megszentelték. A túrótorta Krisztus
sírjának jelképe, oldalait kereszt és cirill betűk (oroszul a Krisztus feltámadt kezdőbetűi)
díszítik. A túrós kalács pedig az ószövetségi húsvéti bárányt jelképezi.

Szabó D. Zsófi
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Bulgáriai utazás
Faludi Veronika, Zsoldos Áron és Szőnyi Lili élményei

Felszólítást kaptunk 6-8-osok, hogy készítsünk
el egy 2 db A/4-es oldalas, régi, magyar
mesterségről szóló pályázatot, melynek jutalma:
egyhetes Bulgária vagy erdélyi utazás. Nagy
lelkesedéssel írtuk meg ezt a “fogalmazást”,
melyet sok szép képpel, rajzzal díszítettünk.
Kitartó munkánk eredményt ért el, mert március
végén mi vehettünk részt az úton.
Március végén indultunk nagy örömmel, de
sajnos sokat késett a vonat, így lekéstük a
csatlakozást, ezért egy szállodában aludtunk
Belgrádban. Másnap várost néztünk, gyönyörű
templomokat láttunk, étteremben ebédeltünk, és
este indultunk tovább az úticélhoz.
Megérkezve találkoztunk erdélyi, bolgár,
portugál gyerekekkel, velük jól kijöttünk.
Voltunk múzeumban, skanzenban, szuvenír
boltokban. Nappal együtt voltak a programok,
de este mindenki a házigazdájánál aludt. A
napokban
fagyiztunk,
bowlingoztunk,
állatkertben voltunk. Megnézünk egy 31 méteres
Mária-szobrot, a rilai kolostort. Hegyet másztunk, tenisz-, és gördeszkapályán voltunk.
Gyorsan eltelt ez a programmal teli egy hét. Biztosak vagyunk abban, hogy idős korunkban
is emlékezni fogunk erre az emlékezetes útra.
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Évforduló
Mikes Kelemen évfordulójára
Mikes Kelemen (1690-1761)
Idén 300 éve, hogy véget ért a Rákóczi-szabadságharc, és 250
évvel ezelőtt halt meg az a kiváló magyar író, aki Rákóczit
elkísérte száműzetésébe, törökországi magányába. Egy rövid
ismertetőben tájékozódhattok Mikes Kelemen életéről, majd
Seidl Ágoston írását olvashatjátok, aki versben idézte fel ennek
a nagyszerű embernek az életét.
1690-ben született a háromszéki Zágonban. Tizenkét éves volt,
amikor elhagyta a szülői házat és Zágont, huszonegy éves,
amikor a fejedelmet elkísérte külföldi útjára. Többé sem
édesanyját, sem Zágont, sem hazáját nem látta. Apja, Zágoni
Mikes Pál, Thököly bizalmi embere volt, s részt vett a
zernyesti ütközetben, ahol Heister tábornok osztrák seregeit a
kurucok török segítséggel megverték Árulás folytán Heister
kezébe került, aki borzalmas kínzásokkal kivégeztette. Mikes
Pál éppen csak láthatta fiát, hiszen Mikes Kelemen 1690-ben, a
zernyesti ütközet évében született. A Zágonban eltöltött
gyermekévek után 1702-ben Kolozsvárra vitték, hogy a város
jezsuita iskolájában folytassa tanulmányait. A jezsuita
szellemben megtanult ugyan latinul, de minden egyéb hatást
elhomályosított Rákóczi személye, s az új környezet, a Nemes Ifjak társasága, hova Mikest apja
tragikus halála és nagybátyja tekintélye jutatta tizenhat éves korában. Rákóczi udvarában alkalma
nyílott latin nyelvi tudásának fejlesztésére, olvasásra, önművelésre; szemtanúja lehetett a fényes
diplomáciai fogadásoknak, emberismeretre tett szert, bekerült a hazai és európai politikai élet
forgatagába, s megtette az első lépést Rákóczi közvetlen hatása folytán a felvilágosult gondolkodás
útján. A fejedelem a hadvezetés és hadi tudományok mellett a reális tárgyak tanulmányozására
(földrajz, térképészet, matematika) buzdította az ifjakat.
1709-ben belső apród, a fejedelem közvetlen környezetében ténykedik, ragaszkodása az ügyhöz,
amelyet a fejedelem képvisel, egyre erőteljesebb, s amikor 1711-ben bekövetkezett a kuruc mozgalom
hanyatlása, elkísérte a fejedelmet Lengyelországba. Nem szolgai hűség, hanem Rákóczi lenyűgöző
egyénisége, mély humanizmusa, a szabadság és a haza szeretete kapcsolta Mikest is az önkéntes
száműzetésbe indulók maroknyi csapatához. Több mint egy évi lengyelországi tartózkodás után 1712
őszén Franciaországban telepednek le a bujdosók. De itt sem maradhatnak sokáig, mert 1715-ben
meghalt XIV. Lajos, s a kiskorú XV. Lajos környezete már merev, hideg magatartást tanúsított
Rákóczival, s a szabadságharc ügyével szemben. Franciaországot elhagyva a bujdosók
Törökországban, Rodostóban maradnak halálukig. Mikes a Franciaországban való tartózkodás ideje
alatt elsajátította a francia nyelvet és megismerkedett a levélformával, mint irodalmi műfajjal.
Leveleinek alapját naplójegyzetei képezték. Az irodalmi levélforma, amellyel Mikes már
lengyelországi tartózkodása alatt megismerkedett a XVIII. századi Európa legkedveltebb szépprózai
műfajai közé tartozott. Mikes egyénisége számára az irodalmi levélforma volt a legmegfelelőbb, mert
formai sajátosságai, a bevezető és befejező kedveskedő udvariaskodások, a terjedelem rövidsége, a
közvetlen, bensőséges, bizalmas hang, mely az irodalmi levelek báját, kellemét adják álltak
lelkivilágához a legközelebb. A törökországi levelekkel új műfajt, az irodalmi levelet honosította meg
a magyar irodalomban. A formai újszerűség mellett levelei a tartalom, a nyelv és stílus szempontjából
is új értékekkel gazdagították az irodalmat.
(forrás: www.sulinet.hu)
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Évforduló

Seidl Ágoston: Mikes Kelemen, hajh!
(Szatmári Béke: 1711. ápr. 30.)

Mi volt, mi történt vagy háromszáz éve?
a Rákóczi szabadságharc vége,
s a nagyságos fejedelem,
kinek apródja volt Kelemen,
bujdosója lett a hazának,
mert nem akart hódolni a császárnak,
s mikor indulóban hintajából kiles,
látja, hogy ott lovagol a zágoni Mikes,
követi urát a hű Kelemen,
kinek esze, tolla olyan eleven,
s aki közel háromszáz éve
lett a nagy fejedelem híve,
hogy apródja, írnoka legyen neki,
amíg csak Isten élni engedi,
a franciák meg csak hitegették,
végül a szűrét kitették,
szóval már akkor is a franciák
a magyarokat jól becsapták,
befogadta végül a török szultán,
s néhány év hányattatás múltán,
leltek a bujdosók végül nyugovóra,
a távoli és kies Rodostóra,
és Zágoni Mikes Kelemen,
aki háromszáz éve volt eleven,
kitalált és elképzelt egy nénét,
akihez írt vagy háromszáz levélkét,

beöntve azokba bánatát, örömét,
de nem szegve soha kimondott esküjét,
megmaradt hűségben fejedelme mellett,
nem kért a császártól alázó kegyelmet,
kötötte a hűség, a vállalt szolgálat,
így írt leveleket, közel háromszázat.
Figyelj, magyar, ha jól figyelsz,
s a történetre ráügyelsz,
kerek a tanulság, mint a galamb begye,
kibúvik, mint zsákból a szeg hegyes hegye:
a történet magva a hűséges szolgálat,
szolgálni hűséggel megtiport Hazánkat,
lásd a nem-alkuvók szívós kitartását,
adja rájuk Isten bőséges áldását.
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„Zöldségek”
Érdekességek az állatvilágból
Tudtad?
- Némely békafajnak szív alakú a pupillája. A béka csak akkor tud
nyelni, ha közben pislog. A szemgolyójával segíti a nyelést.
Melegben gyorsabban brekegnek, mintha fáznak. Egyes békák
világítanak, ha szentjánosbogarat esznek.
- A bőgőmajom hangja akár 5 km-re is elhallatszik.
- Egy cápa 6 hétig is elél evés nélkül. Több, mint 1 km-ről megérzik a vérszagot.
Már 160 millió évvel a dinoszauruszok előtt éltek a Földön.
- Az állatok 75%-a rovar. 2,5 négyzetkilóméteren nagyjából annyi rovar él, mint bolygónk
népessége.
Gondoltad volna?
- A kubai méhkolibri könnyebb, mint egy egyforintos érme.
- A tevék ajka rágás közben 8-ast ír le.
- A zebrának csak a szőre csíkos, a bőre fekete.
- A világ legidősebb aranyhala 43 évet élt.
- A medúzák közt olyan kicsi is akad, mint egy gyűszű, és olyan hatalmas
is, mint 2
mosógép. A medúza testének 80 %-a víz. Egy medúza akkor is csíp, ha
már nem él.
- Egy teáskanálnyi tengervízben 5 millió élőlény található.
Hihetetlen, de igaz!
- Az elefánt feje 450 kg-ot is nyomhat. Az elefántok gyorsabban tudnak futni, mint az
emberek. Egy foga olyan nehéz, mint egy kugligolyó. Lábujjhegyen járnak.
- A vízilovak mindig éjszaka legelnek. Képesek olyan gyorsan futni, mint
az ember.
- Egyes szalamandráknak visszanő a farkuk, a lábuk, sőt részben a
szemük is. Egyes fajok akkorák is lehetnek, mint egy bicikli.
Ki gondolta volna?
- A csörgőkígyó csörgő nélkül születik.
- A delfinek a vízben meghallják a 25 km-ről érkező hangokat is.
- Ha a legnagyobb óriásbálna a farka hegyére állna, akkora lenne, mint egy 10 emeletes
ház.
- A tengeri csikóhal képes a szemét ellentétes irányba mozgatni. Náluk a
fiú szül.
- Tavasszal egy méhkirálynő naponta akár 2000 petét is lerakhat. Csak a
nőstény méhek
csípnek.
- Évente több mint kétmillió állat utazik repülőgépen.
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Elképesztő!
- A csótány hetekig képes fej nélkül élni.
- Az újszülött delfinek csak pár másodpercig képesek egyhuzamban
aludni.
- A sörényes hangyász több, mint 30 ezer rovart nyelhet le naponta.
No, ezt sem tudtam!
- A macskák nem érzik az édes ízt.
- A bikák színvakok, így nem a piros színtől vadulnak meg.
- A déli elefántfóka akár 1200 m mélyre is lemerül, és akár 2 óráig is bírja levegő nélkül.
- Sok lepke mérgező. Némelyik átlátszó. Egymást képesek utánozni. A lábukkal érzik az
ízeket.
- Egyes pókok megeszik a saját hálójukat.
- A gorillák böffentenek, ha jól érzik magukat.
- Az aligátor 80 évig is elélhet.
Hogy mik vannak!!!
- Egyes csigáknak 15 ezer foguk van. A csiga folyamatosan haladva kb.
130 óra alatt tesz meg 1 km-t.
- Egyes halak képesek szárazföldön is járni.
- A házilégy F-dúrban zümmög.
- A hernyóknak nagyjából 3200-zal több izmuk van, mint neked.
- A „malacmagasugrás” rekordja csaknem 70 cm, a rekorder
disznó át tudna ugrani egy bernáthegyit.
- A kenguru nem tud hátrafelé ugrálni.
- A tüskés pikó az egyetlen halfaj, ami fészket rak.
Ki gondolta volna?!
- Kínában már a XII. században is volt állatkert.
- A zsákmányt üldöző gepárd a levegőben is képes irányt változtatni.
- A hím kardszárnyú delfin hátúszója 180 cm magas, vagyis akkora, mint egy megtermett
ember.
- A legnagyobb férgek akár 30 méteresre is megnőhetnek.

Gyűjtötte: Anthony Kendra és Palátsik Kinga
Mandula osztály
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A két farkas
Egy idő óta a nagy prérin nem nyugodott le úgy nap, hogy az indián törzs tinédzsereire ne
lett volna valakinek panasza. A szívekben egyre csak gyűlt a keserűség és a harag.
A törzs bölcs vezetője elhatározta, hogy maga köré gyűjti a viszályt keltőket, és az élet
dolgairól komolyan elbeszélget a bajkeverőkkel. A meghívott fiatalok aggodalommal léptek
a tanácskozás sátrába.
- Indulatok dúlnak bennetek - kezdte a törzsfőnök. - Ez a ti korotokban természetes. Ne
gondoljátok, hogy mi, akik már sokszor megláttuk az évszakok változását és hószínű a
hajunk, mások voltunk. Sokszor változtatott alakot a Hold , de még mindig emlékezetünkben
tartjuk ezeket a harcainkat.
Igen, mintha farkasok dúlnának bennünk - szólt csendesen az egyik fiú.
Úgy bizony, nem is egy, hanem két farkas marcangolja a lelketeket - tette hozzá a törzsfőnök,
majd így folytatta:
- A farkasoknak sok nevük van. Ők az: önzés, a durvaság, a szeretetlenség, a fennhéjázás, a
gőg, a tiszteletlenség, a hazugság, a lustaság, ingerültség, irígység, telhetetlenség, hálátlanság.
Nevezzük sokféleképpen, de végső soron: ő a Gonosz. A bennünk lakozó másik farkas : az
önfeláldozás, a jószívűség, a kedvesség, a szeretet, az alázatosság, a szelídség, a tisztelet, az
őszinteség, vidámság és a szorgalom. A sok név egyet takar: ő a Jó.
A lelketekért ez a két farkas, a Gonosz és a JÓ állandó harcban áll egymással. Látjátok tehát:
ti magatok vagytok a tét.
- Melyik farkas nyer, melyik veszi át a hatalmat felettem? - hangzott a mindannyiukban
megfogalmazódott kérdés.
- Az, amelyiket táplálod - felelte a bölcs indián.

Fordította: Bezdek Éva
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Deutsche Seiten
Ostern
Karwoche
Die Woche vor Ostern ist die Karwoche, die Kernzeit der österlichen Passionszeit, und
damit die wichtigste Woche des christlichen Kirchenjahrs. Der Wortteil „Kar“ bedeutet
Kummer oder Trauer, was sofort Aufschluss über diesen Zeitraum gibt.
Sie beginnt mit dem Palmsonntag, dem Tag an welchem dem Einzug Jesu in Jerusalem
gedacht wird. Nach dem Neuen Testament breiteten die Christen ihm Kleider und
Palmenzweige auf der Straße aus. Bei der heiligen Messe werden deswegen Palmenblätter
geweiht. Da in Deutschland keine echten Palmen zu finden sind, verwendet man
stattdessen auch hiesige Grünzweige.
Am Gründonnerstag erinnert man sich an den Tag des Abendmahls vor der Kreuzigung
Jesu, welches er mit seinen Jünglingen einnahm. Er bedeutet Abschied von Jesus und
Bitten um die Vergebung der Schuld. Die Herkunft des Wortes konnte noch nicht geklärt
werden, da es mehrere Möglichkeiten dafür gibt.
Der Karfreitag ist ein stiller Feiertag, da es der Überlieferung nach der Todestag Jesu ist. Er
ist der höchste kirchliche Feiertag. Der Gottesdienst findet um 15h, zur Todesstunde Jesu
statt. In vielen katholischen Regionen gibt es vorher Kreuzwegandachten oder
Prozessionen.
Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. Es findet kein Gottesdienst statt. Dieser Tag
soll symbolisieren, dass das Leben trotzdem weitergeht. In der Nacht zum Sonntag oder
früh am Ostermorgen kommen dann erst die Christen zur Feier der Auferstehung
zusammen. In dem Zusammenhang findet auch das Osterfeuer statt. In Deutschland ist
der Karsamstag vor allem auch ein Tag der Vorbereitung für die Ostertage.
Der Ostersonntag ist der Tag der Freude über die Auferstehung Jesu. Im Gottesdienst wird
symbolisch mit Licht an die Auferstehung erinnert. Hinterher erklingen auch die Glocken
wieder, die nach dem traurigen Karfreitag verstummt waren. In Deutschland wird
ausgiebig im Kreis der Familie gefrühstückt. Außerdem werden viele Brauchtümer wie
z.B. das Ostereiersuchen durchgeführt.
Der Ostermontag ist der letzte Osterfeiertag. Auch er steht vor allem im Zeichen der
Familie. Er ist ein gesetzlicher Feiertag, an dem wieder gemeinsam gegessen wird und
weitere Brauchtümer gepflegt werden.
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Frühlings-Bastelideen:

Eierkarton-Raupe basteln
Das benötigst du:
1 Eierkarton
Farbe
Pfeifenputzer
Kleine Pompons
Wackelaugen
Schere

Das ist zu tun:
Schneide eine Reihe von 6 Eierbechern aus einem Eierkarton aus. Male anschließend die
Raupe an und lass sie trocknen. Als Beine schneide die Pfeifenputzer in Stücke und drehe
an den Pfeifenputzerenden jeweils einen Pompon ein. Bring vorne am Kopf zwei Löcher
für die Fühler an und stecken Sie in jedes Loch jeweils ein Stück Pfeifenputzer. Drehe an
den Enden nun auch jeweils einen Pompon ein (siehe Abbildung). Klebe anschließend die
Wackelaugen und die Beine an der Innenseite des Eierkartons an.
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KÖNYVAJÁNLÓ
J. D. Salinger:Zabhegyező

Ez a könyv egy gimnazista fiatalemberről, Holden Caulfieldről szól, akit kicsapnak az
iskolából. Három napot tölt New Yorkban, mert nem mer hazamenni, otthon még nem tudják,
hogy kirúgták. Kipróbálja a felnőttek életmódját, minden estéjét egy bárban tölti (szeszes italt
fogyaszt, habár még csak 16 éves), taxival utazik, szállodákban tölti az éjszakáit, és szórja a
pénzt. Semmi sem tart örökké, még a pénz sem, ezért hazalátogat titokban, amikor nincsenek
otthon a szülei, és egy kis pénzt szerez.
Aztán végül ráeszmél, hogy nem ez a helyes életforma, és hazamegy.
Kifejezetten szórakoztató könyv, engem a stílusa ragadott magával.
Humorosan fogalmaz az író, és fiatalos szókincsével még élvezetesebbé teszi a könyvet.
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A tavaszi papírgyűjtés eredményei
osztály

Mennyi
papírt
gyűjtött az
osztály?

osztályok
közötti
sorrend

Hány gyerek
hozott papírt az
osztályból?

osztályok
közötti
sorrend

Hány kg/fő az
osztályátlag?

osztályok
közötti
sorrend

1.a Kőris

425 kg

18.

24/9 - 38%

15.

17,71

18.

1.b Ribizli

1398,5 kg

8.

26/22 - 85%

5.

53,79

8.

1.c Berkenye

1058 kg

12.

23/15+1 - 65%

13.

46,00

10.

2.a Tulipán

1101 kg

11.

28/21 - 75%

10.

39,32

14.

2.b Vizsla

2169 kg

1.

29/26 - 90%

3.

74,79

4.

3.a Vidra

2071 kg

4.

26/24+1 - 92%

2.

79,65

1.

3.b Levendula

1365.5 kg

9.

30/23 - 77%

9.

45,52

11.

3.c Borostyán

913 kg

14.

25/18 - 72%

11.

36,52

15.

4.a Mandula

2029 kg

5.

28/19+2 - 68%

12.

72,46

5.

2102.5 kg

3.

27/25+1 - 93%

1.

77,87

3.

5.a Sólyom

1445 kg

7.

29/25+1 - 86%

4.

49,83

9.

5.b Naspolya

2105 kg

2.

27/25 - 93%

1.

77,96

2.

6.a Pitypang

1045.5 kg

13.

23/18 - 78%

8.

45,46

12.

6.b Komondor

767.5 kg

17.

26/17 - 65%

13.

29,52

17.

7.a Teknős

1318 kg

10.

24/15 - 63%

14.

54,92

7.

7.b Pacsirta

1759.5 kg

6.

25/21+2 - 84%

6.

70,38

6.

8.a Szeder

768 kg

16.

19/13 - 68%

12.

40,42

13.

8.b Kökény

847.5 kg

15.

26/21 - 81%

7.

32,60

16.

4.b Puli

A fenti táblázatból kiderül, hogy mely osztályok gyűjtötték a legtöbb papírt a tavaszi időszakban.
Eszerint a legtöbb papírt a Vizsla, a Naspolya és a Puli osztály gyűjtötte. A legszorgalmasabbak a Puli
és a Naspolya, a Vidra, valamint a Vizsla osztály tanulói voltak, majdnem mindenki hozott papírt. Ha
a gyűjtött papírmennyiséget elosztjuk az osztályba járó tanulók számával, megkapjuk a fejenkénti
átlagot – ebben a Vidra, a Naspolya és a Puli osztály volt a legjobb.
Természetesen minden osztály remekül dolgozott, így összesen több mint 26 tonna (26088 kg) papír
gyűlt össze, amellyel megmenthettünk egy kisebb erdőt, és jelentősen gyarapíthattuk az
osztálykincstárakat.
Hadd említsek még néhány rekorder családot, akik több mázsányi papírhulladékot gyűjtöttek össze,
és fáradságot nem kímélve hoztak el az iskolába:
Kálnai Viola, Hajnalka és Péter 241; Nagy Miklós 245; Radics Attila 246; Andréka Ágoston 270; Tóth
Kristóf 285; Nikl Márton és Bence 295; Horváth Julianna 336; Pröhle Borbála és Janka 358; Peti Márk
és Barnabás 389; Józsa-Kovács Attila 400; Zsigmond Sebestyén 412,5; Bíró Johanna, Dániel és Anna
447; Ujvári Mátyás és Ábel 451,5; Süttő Fruzsina 482; Szőnyi Miklós, Gergő és Míra 679; Koncz
Klára és Kata 682,5; Pinczi Tamara, Domonkos és Barnabás 683; Szabó Viktória és Zsófia 730,5 kg.
Köszönet mindenkinek, aki a papírgyűjtés munkájában részt vállalt, különösen Zsolt bácsinak és
Kálnai Attila bácsinak, akik az átvétellel bajmolódtak, John Ancsinak és Gergőnek, Forrai Katának és
Bíró Danónak, akik sokat segítettek.

Ősszel megint lesz papírgyűjtés!
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Versenyeredmények

Az egész éves versenyeredményeinket iskolánk honlapján (www.oku.hu) találhatjátok. Ott
feltüntettük azokat az eredményeket is, amelyeket iskolán kívüli versenyeken értek el
tanulóink.
ISKOLAI VERSENYEK
Versmondó Verseny
5-6. o.
1. helyezés: Huber Ágoston (5.b.
Naspolya)
2. helyezés: Balsai Lili (5.b. Naspolya)
3. helyezés: Kálnai Hajni (6.a, Pitypang)

7-8. o.
1. helyezés: Cseh Hanga (7.b, Pacsirta)
2. helyezés: Paczolay Krisztián (8. b
Kökény)

KERÜLETI VERSENYEK
Kerületi Prózamondó Verseny
1. helyezés: Flanek Szilvia (8.b, Kökény)

Kerületi versmondó verseny
2. helyezés: Cseh Hanga (7.b Pacsirta)

Aquincum verseny - Történelem
Gimnáziumi korosztály
1. helyezés: Szomolányi Zsombor, Erőss Botond, Horváth Ágoston (8.b, Kökény)
2. helyezés: Ulrich Veronika, Surján Borbála (8.b, Kökény)
Angol Művészeti Fesztivál
Színjátszás kategória
Ezüst minősítés:Komondor csapat (6.b)
A csapat tagjai:Báló Attila, Bede-Fazekas Luca, Botos Réka, Dankó Mátyás, Faludi Veronika,
Farkas Péter, Ghymes Bálint, Mikó Tamás, Őri-Kovács Márton, Szomolányi Levente, Szőnyi
Lili, Szőnyi Panni, Tokárczyk Zorka
Felkészítő tanár:Járó Ildikó
Vers- és prózamondó kategória
Ezüst minősítés:Katona Mátyás (5.b, Naspolya)
Felkészítő tanár:Gáspár Leila
Kerületi Helyesírási Verseny
1. helyezett: Békefi Teodóra (8.a, Szeder)
Kerületi Komplex Művészeti Vetélkedő
2. helyezett: Zábó András, Németh Sebestyén (7.a, Teknős); Szalai Gellért, Lakos Benedek
(7.b, Pacsirta); Dankó Mátyás (6.b, Komondor)
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XXI. Gyermek Művészeti Fesztivál
Gitár duó
Ezüst minősítés:Faludi Veronika (6.b, Komondor) - Lukács Noémi (6.a, Pitypang)
Német országismereti verseny
Kerületi forduló
1. helyezés
A csapat tagjai:
Rozsnyai Marcell 7. a (Teknős)
Varga Márton 7. a (Teknős)
Zábó András 7. a (Teknős)
Komplex Természettudományos
Csapatverseny
Kerületi forduló
2. helyezés
A csapat tagjai:
Galambos Kristóf 7. a (Teknős)
Bódy Anna 7. b (Pacsirta)
Bódy István 7. b (Pacsirta)

Kaán Károly Természetismereti
Verseny
Kerületi forduló 5. osztály
1. helyezés: Tomcsányi Kinga (5.b,
Naspolya)
2. helyezés: Lukács Júlia (5.b, Naspolya)
Kerületi forduló 6. osztály
3. helyezés: Ugrai András (6.b, Komondor)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
Kerületi forduló
1. helyezés: Lengyel Ádám (8.a, Szeder)
3. helyezés: Flanek Szilvia (8.b, Kökény)
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny
Kerületi forduló
1. helyezés + 3 különdíj: Gyuricska Írisz
7.b (Pacsirta), Huszár Bence, Kiss Nagy
Krisztián, Zábó András 7.a (Teknős)

Szép Magyar Beszéd verseny
Kerületi forduló 5-6. évfolyam
1. helyezés: Kálnai Hajnalka (Pitypang,
6.a)

Zrínyi Matematika Verseny
Területi forduló - 3. osztály
15. helyezés: Konstantaras Manolis (3.c, Borostyán)
Területi forduló - 8. osztály
8. helyezés: Lengyel Ádám (8.a, Szeder)
Lengyel Ádám országos 48. helyezett
"Mesevilág" - meseismereti verseny
1. helyezés: Máriaremete - Hidegkúti ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA csapata Berki Boglárka, Fürjes Anna, Horváth Júlia, Pestality Máté, Vida Kata, Prőhle Janka 4. b.
(Puli)
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BUDAPESTI VERSENYEK
Budapesti Helyesírási Verseny
7. helyezett: Békefi Teodóra (8.a, Szeder)
Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Ifjúsági Verseny
Fővárosi forduló
8. helyezés:Galambos Kristóf, Huszár Bence, Kiss Nagy Krisztián, Zábó András 7.a (Teknős)
- Gyuricska Írisz 7.b (Pacsirta)
Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny
Szóbeli döntő
1. helyezés: Lengyel Ádám 8.a (Szeder)
Budapesti Általános Iskolák Matematika Versenye
7. osztály
8. osztály
2. helyezés: Galambos Kristóf 7.a (Teknős)
2. helyezés: Lengyel Ádám 8.a (Szeder)
4. helyezés: Szűcs Fanni 7.b (Pacsirta)
3. helyezés: Flanek Szilvia 8.b (Kökény)

ORSZÁGOS/NEMZETKÖZI VERSENYEK
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
Országos forduló
4. helyezés: Lengyel Ádám (8.a, Szeder)

SPORT
II. Kerületi többpróba bajnokság 2011.
Iskolák közötti verseny I.: Öku
I.kcs. Lány csapat I.hely
Balás Kata
Papp Kata
Vadász Noémi
Ramocsai Vera
Váraljai Bori
Takács Zsófia

I. kcs. Fiú egyéni
Kassza Máté III. hely

II.kcs lány csapat I. hely
Szöllős Tekla
Bátai Luca
Klucsik Franci
Horváth Julia
Ludwig Stefi
Fekete Zsófia

II.kcs. lány egyéni
Szöllős Tekla I.hely
Bátai Luca V.hely

Höki Hírlap
III. kcs. Lány csapat I. hely
Rozsondai Anka
Szőnyi Panni
Tokárzcyk Zorka
Váczi Anna
Szabó D. Zsófia
Keszei Anita

19.
III. kcs. Lány egyéni
Rozsondai Anka I. hely
Tokárczyk Zorka V.hely

III. kcs. Fiú csapat II.hely
Szentváry- Lukács Keve
Jordán Barnabás
Bec Georges
Dankó Mátyás
Kazsuk Tamás

II. kcs. Fiú egyéni
Szentváry-Lukács Keve III.hely

IV. kcs. Lány csapat I. hely
Márton Rege
Karlócai Zsófia
Rokonay Petra
Horváth Luca
Labancz Boróka
Jordán Kamilla

IV. kcs. Lány egyéni
Márton Rege I.hely
Karlócai Zsófia II. hely

Diákolimpia - Sportmászás
I. korcsoport
3. helyezés: Radics Zsombor Attila 1.c (Berkenye)
Röplabda Diákolimpia
Lány, III. - IV. korcsoport
1. helyezett: ÖKU csapata
A csapat tagjai: Márton Rege, Rokonay Petra, Szilassy Veronika, John Annamária, Molnár
Dorka, Szűcs Fanni, Barka Viola, Marosvári Ági, Kreschka Júlia
Sportláz
I. forduló Labdarúgás
Naspolyák III. hely
Teknősök-Pacsirták I. hely
II. forduló Röplabda
Naspolyák V. hely
Teknősök-Pacsirták I. hely
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Bezdek Éva: Megfigyeltem, hogy…

…az évszakok száma Kanadában is négy:
1. majdnem tél, 2. tél, 3. még mindig tél, 4. útépítés.
A téli vezetésnek is van előnye: az autó nem dobál. A kátyúk hóval vannak teli.
Ám a téli vezetés zajos: itt nem sózzák az utakat (ami a nagy hideg miatt hatástalan lenne) hanem
sózott borsónyi méretű kaviccsal szórnak a nagy havazás után, hogy az utak járhatóvá váljanak. Ez a
kavics aztán felpattog: hol a szélvédőre, hol a karosszériára. A tél mindig ‘‘mély nyomokat hagy’’ az
autókon.
A kocsik csomagtartója ilyenkor fagyasztóládaként használható. Gyakran a garázs is.
A jelmezbál idején (Halloween, október 31.) a gyerekekre két számmal nagyobb jelmezt adnak a
szülők, hogy a síruha is aláférjen.
A többezer dollár értékű autók egész télen a házak előtt állnak, mert a garázsok értéktelen vacakokkal
vannak tele.
A tavasz első jele: elolvad a méteres hó és előbújnak a kerti szolárlámpák, a szupermarketek
parkolóiban kinyílnak az autóüveg javítók.
Kedves dicsérő szavakat mondunk egymásnak:
- Milyen diétán vagy, úgy lefogytál!
Semmi különös nem történt csak levettem a téli ruháimat (értsd: mind a négy réteget)

A vendég az előszobában mindig leveszi a cipőjét. A hölgyek váltócipőt hoznak, az urak az otthoni
papucsukat. A szerelők a bejárati ajtó előtt hagyják a cipőjüket. Egyszer mentőt kellett hívnom és a
mentősök hivatalos írást mutattak, amelyben az állt, hogy ők nem kötelezhetőek az egyenruhájukhoz
tartozó bakancs levételére. Ez volt a helyzet a tűzoltóval is, aki az évente esedékes házbiztonsági
ellenőrzést tartotta (kipróbálta a tűzjelzőinket).
A középületek, hivatalok, szállodák liftjeiben, valamint a banki automatákon Braille-írással is
szerepelnek a számok.
Kanada hivatalosan kétnyelvű ország: minden felirat (a hivataloktól az élelmiszerdobozokig)
franciául is fel van tüntetve.
Cigarettát sehol sem láthatsz, mert redőnyös szekrényben tartják és vásárláskor az életkort
bizonyítandó igazolványt kell felmutatni
Egyébként élelmiszerboltban nem kapható sem dohányáru, sem szeszesital.

Höki Hírlap

21.

20. oldal folytatása…

Még az is Diet Cola-t rendel, aki egyébként dupla sültkrumplit és dupla hamburgert vesz. :)
A bankok szárnyas ajtaja tárva-nyitva van, de a pulton lévő tollat mindig apró láncon tartják :)
12 hotdogot elkészíteni nem is olyan egyszerű: virslit tucatonként, a kiflit nyolcasával csomagolják.
A politika, a vallás és az anyagi helyzet soha nem beszédtéma.
Az időjárás mindig az.
A kanadai nem panaszkodik, nem kérdezősködik, nem beszél arról, aki nincs jelen,
és nagyon ritkán jön ki a sodrából. (7 év alatt egyszer sem hallottam túlfűtött szóváltást)
A kanadaiak közvetlenek, de ritkán kezdeményeznek beszélgetést.
Az is elnézést kér, akinek véletlenül nekimentél vagy a lábára léptél:) vagy ha a szupermarketben
elsétál előtted és így rövid ideig takarja a polcot.
A kanadai soha sehova nem siet: a leghosszabb sorba is vonakodás nélkül beáll. Nem is érti a
türelmetlenségedet. A pénztársor mellett vannak az újságok, így a várakozás olvasgatással telik.
A jégkorong nem sport: életforma.
A városi újság nemzeti és nemzetközi híreit 4 oldalon, a hockey híreit ugyancsak 4 oldalon
olvashatod.
A házi kedvencek itt nagy becsben vannak, tartásukat szigorú törvények szabályozzák. Az
Állatvédelmi Szolgálatnál kell jelenteni minden állatbántalmazást. Ők minden ügyet kivizsgálnak, a
helyszínen értékelik a helyzetet, a veszélyben lévő vagy bántalmazott állatokat a városi menhelyekre
szállítják, ahol azonnal orvosi felügyelet alá kerülnek. Állatkínzásért börtön jár, az állat
elhanyagolásáért a gazda ellen bírósági eljárás indul.
Teljes gyógyulásuk után az állatok nevükkel, életkorukkal, rövid jellemzésükkel a menhely fényképes
web oldalára kerülnek és várják az új szerető gazdijukat.
Az állatorvosi rendelők rendszerint a családorvosi rendelő mellett vannak.
A kutyák nem tarthatóak láncra kötve, és -10 C fok alatt a
szabadban.
Sétáltatni csak pórázon lehet, játszótérre nem vihetők be,
kijelölt ,,kutyaparkok, kutyafuttatók’’ vannak erre a célra. A
kutyapiszkot kötelező felszedni, erre a célra műanyag kesztyűk
és zsákocskák kaphatók, a parkokban erre a célra kijelölt
szemetesláda van. Hogy a kutyik az autókban is biztonságosan
utazzanak, speciális biztonsági övek vannak a forgalomban. A
kanadai kutya nem ugatós. Ennek az az oka, hogy kiskorukban
speciális, elemes nyakörvet adnak rájuk. Ugatáskor enyhe
csípésszerű áramütést éreznek, s rövid idő alatt leszoknak az
ugatásról.
Télen a nagy hideg miatt mókás kabátkákat és kiscsizmát is
kapnak. Ez utóbbinak komoly oka van: a sózott kavics bizony sebesre csípheti a tappancsokat.
Az üzletek előtt a bicikliállvány mellett ott vannak a ,,kutyakikötők’’ is. Ha melegre fordul az idő:
mindig van egy tálkában víz is.
Most már érthető, hogy Kanadában miért nem értelmezhető a ‘‘kutyaélet,, kifejezés, hacsak nem arra
utalsz, hogy valakinek igazán jól megy a sora!
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Nevess!
Válogatás Nagy Alexandra: Amin a barátok is nevetnek című könyvéből

A sekrestyés így szól a plébánoshoz:
- Atyám, bocsánatot kérek, de amióta itt dolgozom, és annak már vagy tíz éve,
nem kaptam fizetésemelést!
Mire a pap:
- Bocsánatkérés elfogadva! Most pedig nézzen a feladatai után!

***************************************************************************
A plébános bekötött kézzel horgászik a folyóparton. Arra megy az egyik híve, és megszólítja:
- Áááá, dicsértessék! Harapnak a halak?
- Dehogy! Csak ügyetlenül használtam a konzervnyitót.

* * *
Plébános a káplánhoz:
Tudod, mise alatt a gyóntatószékben ülve gyakran van alkalmam
végighallgatni a prédikációidat, és már jó ideje szeretnélek megdicsérni a
beszédedért.
- Ó, köszönöm! – szerénykedik a káplán.
- Csak az a kérdés, mikor adsz erre végre okot.
Az idős plébánosnak vasárnap egy ügyes fiú ministrál. A szertartás végén az atya megkérdezi tőle a nevét.
- Benedeknek hívnak, Atya, kérem.
- Ó, ezt könnyen megjegyzem, mert a bátyámat is így hívják!
- Tudom! A múlt vasárnap is ezt tetszett mondani.

A férj kérdőre vonja a feleségét:
- Mire költötted el az utolsó húszezresünket?
- Egyházi célokra fordítottam.
- Tessék?
Vettem egy új kalapot, mert a régiben már szégyelltem templomba menni.
A szegény misszionáriust bennszülött harcosok ejtik foglyul, és a törzsfőnök elé hurcolják. A
misszionárius kétségbeesésében fogja az öngyújtóját, , és meggyújtja a törzsfőnök orra előtt.
- Csoda történt! – kiáltja az igehirdető.
- Ez tényleg csoda! – bólint a törzsfőnök. – még sohasem láttam olyan öngyújtót,
amelyik elsőre meggyullad.
A plébános megkérdi a haldoklótól:
- Fiam, van valami, amitől feltétlenül szabadulni akarsz, mielőtt eljön érted a halál angyala?
- Igen, atyám: a betegségemtől!
Két idős plébános beszélget:
- Mondd csak, de őszintén: megvalósult, de bármi is gyermekkori vágyaid közül?
A másik bólint
- Hogyne. Amikor kisfiú voltam és anyukám fésülte a hajamat, mindig azt kívántam, bárcsak
kopasz lennék.

