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Kedves Olvasó!

Hűvösre fordult az idő, a hosszúra nyúlt kellemes őszi napfényt egyre inkább legyőzi a téli
fagy, köd, nyirkosság. Ilyenkor jólesik a meleg kályha mellé kuporodni, a zimankó elől egy
kényelmes fotelba heveredni, és valami olvasnivalóval kellemessé tenni a novemberi estéket.
Reméljük, hogy újságunkkal, a Hökivel kellemesen telik majd az idő, erre a néhány percre
visszatér valami a szüretek hangulatából, a tanévkezdés reményteli vidámságából.
Idén szeretnénk modernebbé tenni a Hökit. Eddig kizárólag nyomtatva, azaz fénymásolva
terjesztettük, ami túl költséges volt, és a technikai lehetőségeink miatt nem is lehetett
tetszetős. Honlapunkon (www.oku.hu) már tavaly minden szám olvasható volt, és ez idén is
így lesz. Azt tervezzük, hogy a következő számot elektronikusan küldjük majd el azokhoz,
akik el szeretnék olvasni újságunkat. Addig is jó olvasást kívánok a szerkesztőség nevében:

Géczy Árpád
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De nehéz az iskolatáska…
Mindnyájan voltunk elsősök, ki régebben, ki csak épp mostanában nőtt ki
a „kicsi” korból. Emlékeztek-e rá, hogyan gondolkodtatok akkor, elsősként
az iskoláról? Gondolom, valahogy úgy, ahogy a mostani elsősök.
Megkérdeztem a Cédrus és a Rozmaring osztály újdonsült elsőseit, mit
szeretnek az iskolában, és mit nem. Íme egy kis ízelítő:
Nem túlzottan megdöbbentő, hogy ők még szeretnek iskolába járni. Ilyenek hangzottak el:
Minden jó, minden tetszik, szeretek tanulni, jó, hogy okosodunk. (Blanka, Jancsi, Marcell,
Nimród, Cili, Kinga, Gréta)
A többség hasonló véleményen volt, de többen hozzátették, hogy kevés és rövid a szünet
(Álmos, Ágoston, de Mili csak benti szünetet szeretne). (Gondolom nem bánnátok Ti sem, ha
fordítva lenne: 45 perc szünet, 15 perc tanulás)
Nagyon sokan azt emelték ki, hogy sok barátjuk van, és megismerkedhetnek
sokakkal, van, akinek az oviból is vannak itt barátai (Álmos, Flóri, Balázs,
Réka, Ambrus, Mili, Zille, Barnabás, Dávid, Luca, Laura, Ambrus). Ugye,
számotokra is fontos még most is a barátság, a jó ismeretség?
Bizony, igen sokan nem szeretnek korán kelni (Boldi, Andris, Zsombor, Hanna,
Barnabás). Olyat még nem hallottam, hogy aki nem szeretett korán reggel
kipattanni az ágyból, később megszerette! Vagy van ilyen? Ha ez történt Veled,
írd meg a HÖKI – postaládába, és azt is írd meg kérlek, hogyan, mitől történt ez
a változás!
Persze a leckeírást alig szereti valaki, (bár ilyen is előfordult), és van, aki szó szerint így
mondta: Sok az óra, abban ki szoktam izzadni. (Eszter). Tudom, nem vigasz, de azért azt
mondom, a sportolók is rengeteget izzadnak az edzéseken, amíg kijutnak az olimpiára!
Játszani mindenki szeret, ez talán megmarad nyolcadik év végéig is. Csak a játékok
változnak az évek folyamán. Ezt érezte az, aki megfogalmazta, hogy nem olyan a játék, mint
az oviban (Hédi, Gergő, Kopus, Bernát, Aranka). Képzeljünk el egy hetedikes osztály, amint
Lánc, lánc, eszterláncot játszik!
A matek sokaknak nehéz, de jó, hogy segítséget kaphatnak (Bernát, Katica, Zsófi – ő hálás
Marcsi néni segítségének is), van, akinek problémát jelent a betűkészlet elővétele (Margaréta)
– gondolom, nektek is többször kiborult az egész! Voltak, akik sorolták a tárgyakat, hogy mit
szeretnek, és az a vicc, hogy szinte minden belekerült végül a felsorolásba! (Patrik, Levente).
Van, aki annak örül, hogy itt maradhat délután is, mert az oviból délben haza kellett mennie
(Jani).
Az örökzöld téma, ami minden DÖK-napon is előkerül, és ami, úgy tűnik,
megoldhatatlan: az ebéd. Bár hozzá kell tennem, akadtak, akik hangot adtak
annak, hogy kifejezetten ízlik nekik, sőt, várják izgatottan, hogy na, ma mi
lesz az ebéd!
Szívemnek az egyik legkedvesebb, legőszintébb vallomása, amivel
szerintem mindenki egyetért: Rossz, hogy nincs velem az anyukám. (Márk)
Kedves Nagyok és Még Nagyobbak! Kívánom, hogy egész ittlétetek folyamán érezzétek azt
a lelkesedést, tudjatok úgy rácsodálkozni, és örülni úgy az új dolgoknak, mint ezek a kis
elsősök!
Szeretettel: Ildikó néni (Rozmaring)
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Az ’56-os film készítése

Ebben az évben, 2011-ben mi, Pacsirták kaptuk azt a feladatot, hogy - tavalyról lemaradva most adjuk elő az ’56-os műsort. A hivatalos formán kívül most tekintsünk be a kulisszák
mögé!
Először tavaly beszéltünk arról, hogy ez a feladat sok munkát fog igényelni. Akkor már
halvány körvonalak látszottak a filmből. Aztán elkészült az első jelenet szövege, de
közbeszólt a nyári szünet. Az egész nyár eltelt, és itt álltunk szöveg nélkül. Összesen két és fél
hónapunk volt, hogy csináljunk valamit. Szeptember közepén már volt szövegünk és
kezdődhetett a munka. A forgatásra felkértük Magyar Márkot, osztálytársunkat és Hajba
Andrást a Piarista Gimnáziumból. Két vendégszínész is segítette munkánkat: Tóth Tamás és
Fazekas Zsuzsanna. Szeptember végén egy szerda este a Pacsirta osztály gyülekezett az
iskolában. Ugyanis az iskola pincéjében berendeztünk egy „bunkert”, amit a forgatás
helyszínéül használtunk fel. Egész éjszaka dolgoztunk a filmen hajnali fél háromig. Mivel
értelmetlen lett volna hazamenni, ezért ott aludtunk. Egy kis idő elteltével október első
hetében elmentünk a Magyar Nemzeti Múzeum Műtárgyvédelmi osztályára, ahol az első és
hatodik jeleneteket vettük fel. Így készült el ez a film, ami remélem nektek is tetszett.
Lakos Benedek
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Papírgyűjtés 2011. ősz
Idén ősszel is rengeteg papírt hoztak a gyűjtésre az iskolába járó családok. Gyerekek! Közel
32 tonna hulladékból készíthetnek a gyárak tiszta papírt, megmentve ezzel egy erdőnyi fát a
kivágástól. Az eddigiekhez hasonlóan a papírt (hulladék) papírra (pénz) cseréltük, amely az
osztálypénzt gyarapítja majd.
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy melyik osztály hány kilogramm hulladékot hozott:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

osztály neve
Vidra 4.a
Mandula 5.a
Pacsirta 8.b
Sólyom 6.a
Ribizli 2.b
Tulipán 3.a
Vizsla 3.b
Teknős 8.a
Cédrus 1.b
Komondor 7.b
Rozmaring 1.a
Naspolya 6.b
Puli 5.b
Kőris 2.a
Berkenye 2.c
Pitypang 7.a
Levendula 4.b
Borostyán 4.c

a gyűjtött papír tömege (kg)
2790
2406,5
2248
2189
2100,5
2065
1831,5
1826
1782
1768
1478
1468
1366
1293,5
1237,5
1133,5
1083,5
813,5

Álljon itt azoknak a neve, akik nem sok, hanem rengeteg (400 kg-nál több) papírt hoztak:

Jordán Bertalan (Mandula) (437), Jordán Barnabás (Komondor) (438), Palicz Emese
(Tulipán) (456,5), Győri-Tóth Zsombor (Kőris) (464), Gombkötő Kristóf (Ribizli) (468),
Fürjes Botond (Kőris) (473,5), Bede-Fazekas Luca (Komondor) (529), Koncz Klára (Vidra)
(778,5), Koncz Katalin (Teknős) (778,5)
Mennyi papír?!...
További figyelemre méltó statisztikai adatok:
Az iskola tanulóinak 83%-a hozott valamennyi papírt (472-ből 391). Két osztály is volt,
amelynek minden tanulója részt vett a gyűjtésben – a Ribizli 2.b és a Naspolya 6.b, de sokan
dolgoztak a Puli 5.b (96%) és a Sólyom 6.a (93%)osztályokban is.
Kiszámoltuk, hogy mennyi az egy főre jutó gyűjtött papír tömege. A fenti táblázat számait
elosztottuk az osztály létszámával. Így a következő eredmény jött ki: a Vidra 4.a tanulói
103,33 kg/fő, a Pacsirta 8.b nebulói 89,92 kg/fő és a Ribizli 2.b gyerekei 80,79 kg/fő papírt
gyűjtöttek.
Köszönjük mindenkinek a munkáját, különösen Zsolt bácsiét és Attila bácsiét, akik az átvétel
és a pakolás nehéz feladatát vállalták!
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Így írtok ti…
A Kétszínű Város

Már megint tesi óra

A városban sok ember élt.
Jók és rosszak mind a kettő.
Az egyikük hazudott,
a másikuk igazat mondott.
Sokat, sokat veszekedtek,
mindig a jó vesztett!
A rossz mindig dicsekedett,
a jó mindig szomorú volt.
Az Úr megszállta őket,
lelkével segített.
A jók pedig győztek,
a rosszak vesztettek!

Ha jön a szerda, s a tesi óra,
minden gyerek a fejét fogja:
Ne, már megint tesi óra!

Szabó Viktória
Cseh Viola

Szerdán tesi a második,
már minden gyerek öltözik,
és magában gondolkodik:
Tekla fejben fagyit eszik,
Huber Marci focizik
Bíró Jona szundizik.
Tesi órán gimnasztika?
Szörnyű lesz így ez az óra!
Jön a végén a kidobós,
most már minden gyerek boldog.

Télikabát
Czinkler Jolán és Kovács Dorka
Elmúlt a nyár,
közeleg a tél.
A szegény család
dideregve fél.
Vesznek elő sok kabátot,
kabát, kabát hátán.
Nem kell félni már a téltől,
vár már a sok kabát.
Begyújtják már a kemencét.
Olyan meleg lesz ott bent,
nem kell félni semmitől,
szeretetben élnek.

Az ősz
Enyhe szellő fújdogál,
Szüretelnek a lankán
Must is van, de milyen jó!
Zamatos és csudajó!
Jó bor lesz majd jövőre,
Sok munka van előtte.
A levelek is hullanak
Sárgulnak és barnulnak.
Az ősz mégsem lehet bús,
Hisz gazdag, termésekben dús.
Rideg Bori

Szabó Viki és Cseh Viola
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A hetedik testvér
Interjú Kálnai Hajnalkával
Elgondolni is nehéz, milyen lehet sok testvérrel élni együtt. Itt van például Hajni, aki hét
testvérével él. Ő a hetedik. Vajon milyen lehet neki? Kérdezzük meg tőle!
- Hajni, beszélj egy kicsit a családotokról!
- A legidősebb bátyám, Balázs, huszonöt éves, építészeti egyetemre jár. Miklós
huszonhárom éves, már külön él tőlünk, egy kft-nél dolgozik. Levente tizenkilenc éves, és
egy faipari gimnáziumban tanul. A tizennyolc éves Eszter nővérem a szent Gellértbe jár.
Orsi most tizenhat, a Jelky András Ruhaipari Gimnázium tanulója. Péter (15) a szent Angéla
gimnáziumban tanul. Viola tízéves, már negyedikes, ő is ökus, mint én.
Mindannyian, Orsi kivételével, az Ökuba jártak.
- A tanulásban tudjátok egymást segíteni?
- Igen, ha valamelyik testvérünk ráér, szívesen segít a másiknak.
- Szoktatok-e segíteni a házimunkákban?
- Nincsenek konkrétan szétosztva a feladatok, de aki éppen ráér, az segít.
- Milyen közös programjaitok vannak?
- Hétvégéken, vagy szünetekben el szoktunk menni kirándulni , vagy közösen filmet
nézünk, játszunk.
- Van lehetőséged arra, hogy egyedül legyél, ha akarsz?
- Elég ritkán. Én a nővéremmel és a húgommal lakom egy szobában, így nem vagyok
gyakran egyedül. De még elvonulni is csak ritkán tudok olyan helyre, ahol egyedül lehetek,
és nyugalom van.
- Hogy telnek nálatok az ünnepek, például a szülinapok?
- A szülinapok ünneplésekor összejön az egész család, és ünnepi ebéddel, tortával,
ajándékkal köszöntjük az ünnepeltet. Természetesen karácsonykor, húsvétkor, és a többi
ünnepen is együtt vagyunk.
Köszönöm a beszélgetést!
Mocsári Betti
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Deutsche Seite
Rund um den Herbst

Die Tage sind jetzt schon kürzer und die
Nächte länger. Oft ist es am Morgen und
am Abend auch schon recht kühl. Daran
kannst du erkennen, dass die Kraft der
Sonne nicht mehr so groß ist wie im
Sommer. Es ist Herbst! Am 23. September
beginnt er und dauert bis zum 21.
Dezember. Das sonnig-frische Wetter und
bunte Blätter, Nüsse und Kastanien
machen Lust auf den Herbst.

Rätsel
Ich sehe aus wie ein runder Ball,
ganz rund und schwer allemal!
Innen bin ich gelb und hab viele Kerne.
Du kannst mich essen
und aus meiner Schale wird eine tolle
Laterne!
)
Wer zaubert die Farben an einen Baum?
Ganz bunt werden Blätter;
das ist kein Traum! (
)
Ein Häuschen mit fünf Kämmerlein,
drinnen wohnen braune Kerne.
Und beißt du in das Haus hinein,
schmeckt's gut und hast es gerne.
( )
Male alles farbig, was essbar ist!

Rezept: Leckere Apfelcreme
Diese Apfelcreme ist sehr einfach und
schnell in der Zubereitung.
Zutaten:






250 g Quark
2 Äpfel
2 reife Bananen
Traubenzucker
Zitronensaft

Zubereitung:
Die Äpfel reiben und die Bananen mit
einer Gabel zerdrücken.
Quark zugeben und alles gut mischen.
Je nach Geschmack mit Zitronensaft und
Traubenzucker abschmecken.

Höki Hírlap

11.

Igaz a hír, vagy csak pletyka?
Mi utána jártunk!
Kovács Verus (7.b) tényleg találkozott Selena Gomezzel?


Az a hír járja, hogy abban a megtiszteltetésben
lehettet részed, hogy találkozhattál Selena
Gomezzel. Igaz ez? Mikor történt?
Igen, igaz. Pontosan nem tudom,mikor, tavasszal, még
5.-ben. Nagyon nagy élmény volt. Azóta szeretem
Selenát, mert nagyon kedves volt velem, a
barátnőmmel és a nővéremmel.
 Miért volt ott?
Mert az új filmjéből, a Monte-Carloból nálunk
forgatott egy jelentet.
 Hogyan viselkedett?
Nagyon aranyos és lelkes volt. Egész nap ugyanazt az 5 perces jelenetet vették, de egyáltalán
nem látszott rajta hogy fáradt. Mikor odamentem hozzá, nagyon aranyosan
megölelgetett, kérdezősködött, és mosolyogva adott egy autogramot.
 Van saját lovardátok?
Nem, jó is lenne! :) Nekünk nincs, csak van egy lovarda Pilisvörösváron, ahol tartjuk a
lovainkat, és itt forgattak. Igazából én már tudtam 1-2 nappal előtte, hogy jönnek, és
remélve, hogy látom majd Selenát, kimentem a lovardába, annak ellenére, hogy aznap nem
lovagoltam volna.
 Láttad lovagolni, hogy lovagol?
Nem láttam lovagolni, de azt hallottam és később láttam is a filmben, hogy nem nagyon tud
lovagolni, a film miatt tanult, de így sem tud igazán. Végül is mért kéne neki?
 Lovad is szerepelt benne?
Nem, egyik lovunk se szerepelt benne, viszont az a box, ahol a lovunk áll, szerepel a filmben:)
Ez egy istállójelenet volt, amelyben Selena bájosan dúdolgat, majd a fiú mellé lép...
Természetesen nagyon kipofozták a lovardát. Lefestettek minden boxot, falat, igazán szép lett.
 Sokat beszélgettetek?
Sajnos nem volt sok időnk, ugyanis az egész úgy történt, hogy a nővérem bement egy krémért
a nyergesbe, amíg ők szüneteltek, én pedig követtem. Mikor megláttam Selenát, lefagyva
álldogált egy tollal és egy füzettel. Az egyik férfi meglátott, és szólt egy másik embernek, majd
valahogy elkísérgettek Selenáig, Mikor odaértem, megölelt, adott egy autogramot és
megkérdezte, hogy hívnak, hogy vagyok stb. A nővérem készített egy képet rólunk. Sajnos
sietett, mert folytatták a felvételt, de később még odajött hozzánk.
 Mit tudsz a filmről?
Miközben forgattak a sátorban, nézte a rendező egy kis képernyőn, és azt mi is meglestük, a
barátnőmmel. Nagyon vicces volt nézni a bakikat:) Nemrég megnéztem az interneten
feliratosan - nem túl jó minőségben - a filmet. Nagyon tetszett, és nagyon jó volt látni a
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lovardánkat, ahol Selena pucolgatja a filmbeli lovát. Tudtommal hamarosan menni fog a
tévében, és én már nagyon várom:)
 Selena hol szállt meg?
Nem igazán tudom. A producer azt mondta, hogy nem messze van egy központjuk, és valahol
amellett.
 Meddig tartózkodott itt?
Reggel jöttek és estefele mentek, egész nap vették azt az egy jelenetet. Nem irigylem őket, az
biztos. Elég fura volt, mert hat hatalmas fekete kamionnyi cuccot hoztak magukkal Selena
pedig egy kis Renault autóval érkezett, persze sofőrrel..

Köszönöm az interjút!

Mocsári Betti és Kálnai Hajni

Selena Gomez aláírása
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Könyvajánló
Amit minden lány kezében látsz:
A Szent Johanna gimi
A Szent Johanna gimi talán attól a legjobb,
ahogy meg van írva. Ha a történet kevésbé
lenne is érdekes, akkor is nagyon nagy élvezet
lenne olvasni. Napló, egyes szám első
személyben, múlt időben, de az olvasó mégis
arra gondol, amikor olvas, hogy ez jelen idő.
Aki szép naplót akar vezetni, példát vehet
Reniről, a főszereplőről. Mindenki megtalálja
magát benne, és ráadásul nagyon humoros is.
Reniék kiköltöztek a második kerületbe, új
helyre, új gimnáziumba, új osztályba került.
Kilencedikesként megismer egy fiút, aki
szerinte maga a tökély. A könyv mind a nyolc
része a kapcsolatukról szól, aminek a kialakítása nem könnyű…
A nyolc kötet a gimnázium négy évét fogja át. Egy könyv egy fél év eseményeit meséli el.
Nekem azért tetszik, mert mindez a valóságban is előfordulhatott volna, és talán elő is
fordult vagy fordul. Mielőtt ezt a könyvet olvastam volna nem is gondoltam, hogy ilyen is
lehet egy suli. Én is ilyen iskolába szeretnék járni, és szerintem minden gyerek álma egy ilyen
suli. Jófejek a tanárok, egy osztályba kevés gyerek jár, így sokkal jobban oda lehet figyelni
egymásra. A házirend gyakorlatilag naponta bővül a diákok által elkövetett jobbnál jobb
diákcsínyek betiltásával. Az iskolai bálokra a bál témájához illő öltözékben, párosával kell
jönni. Jobbnál jobb szakkörök közül lehet választani, de ha egyszer valamit választottál, egy
évig kötelező járni. A sulirádió minden nap jobbnál jobb zenéket ad, és akkor még a
suliújságnak nevezett magazinról és még sok másról nem beszéltem.
Leiner Laura könyvét azoknak is ajánlom, akik eddig még nem szerettek olvasni.
Boldvai Marcsi
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Filmajánló
Johnny English, újratöltve

Ha egy nagyon érdekes, humoros filmet kerestek az egész
családnak, akkor feltétlenül nézzétek meg ezt a filmet!
Johnny egy félresikerült küldetés után visszavonul egy
hegyekben élő szerzetestemplomba. Az M17 újra
segítségét szeretné kérni egy ügyben. Englishnek a
királynő titkosszolgálatában egy merénylőkből álló
csoporttal kell szembenéznie, akik merényleteikkel nagy
káoszt okoznak. Most éppen egy kínai vezetőt akarnak
megölni. A botcsinálta ügynök a szervezet nyomába ered, és egyenként megszerzi tőlük egy
titkos fegyver kulcsainak részeit. Közben kiderül, hogy egy áruló van az M17-ben. English
társa, egy ifjú ügynök, Johnny egy régi barátjára gyanakszik. Végül valahogy Englishre
terelődik a gyanú és üldözni kezdik. Közben
elrabolják az M17 vezetőjét, így English a
nyomába ered, és eljut Svájcba, ahol egy
agymosó szer hatására a régi barátja ráveszi,
hogy ölje meg a kínai vezetőt. Johnny legyőzve
a szer hatását nem öli
meg az vezetőt. Régi
barátja, a szervezet
feje
menekülni
próbál, de English
egy
újabb
szuperműszerrel legyőzi ellenfelét és elnyeri méltó jutalmát.
Mindenkinek sok szeretettel ajánlom ezt a filmet.

Lakos Benedek
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Vándorbot
Túraajánlat

Kirándulás a Remete-szurdokban és a Budai-hegységben

Ha ideális családi kirándulóhelyet kerestek, akkor látogassatok el egy hétvégén a Remeteszurdokba!
Túraútvonal: Hűvösvölgyből 157-es busszal elindultok, majd leszálltok a Zsíroshegyi út
megállónál. A szelektív hulladékgyűjtőnél befordultok a Csatlós utcába, amin ha
végigmentek, akkor az erdőbe érkeztek. Itt található egy tábla, amin különféle adatok vannak.
A túra során találkozni fogtok még ilyen táblákkal. Az ezeken levő adatok alapján fogunk
nektek kérdéseket feltenni.
1. Kérdés: Hány barlang található a Remete-szurdokban?
A szurdokban régebben az Ördög-árok folyt, ami mostanra már kiszáradt és csak nagy
esőzésekkor telik meg megint vízzel. A szurdok mélyén elindulva magas fák között
bandukolva eléritek a következő táblát.
2. Kérdés: A szurdokban található 50 növényfaj közül hány védett?
A szurdokban sokféle állatfaj él. Ha csöndben lesztek, talán találkozhattok is néhánnyal.
3. Kérdés: Mely védett állatfajok tűntek el
tevékenységek miatt?

innen

a

környezetszennyezés

és

más

Továbbhaladva elértek egy barlangot. Ha érdekel, menjetek föl és nézzétek meg! A barlangon
túl az út jobb oldalán lesz a szurdokban az utolsó tábla.
4. Kérdés: Hány évesek a Dachsteni mészkőrétegek?
A tábla mögött van egy hegyi ösvény. Azon az ösvényen feljuthattok a Remete-hegyre.
Itt csodás kilátás vár ránk, mert ellátni Nagykovácsiig,s látni a környező hegyeket. A
magasság ugyan szédítő, de higgyétek el, megéri fölkapaszkodni.
Ezután a kék-jelzésű ösvényen kell menni, és így a Géza fejedelem utcához értek. Véget ért
kirándulásunk. Csak ajánlani tudjuk: Bódy István, Lakos Benedek, Szalai Gellért
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A nevek eredete
Kedves Adél, Ágnes, Bernadett, Cecília…, Antal, Álmos, Boldizsár, Cirill, és mindenki, akinek
neve van, nevet kapott születéskor, a keresztségben!
Megnéztem az őszi hónapok névnapjait, és kíváncsi lettem, némelyik szokatlan, ritka név mit
jelent. Akit érdekel, tartson velem:

Szeptember 25-én az Eufrozinák ünneplik névnapjukat. Nem gondolom, hogy nagy tömeg
lenne, ha összehívnánk az összes névnapost egy bulira! Pedig biztos jókedvű party lenne,
hiszen a név jelentése: vidám. Vele rokon a Fruzsina név. Ugye, ez már ismerősebb?
Október 1-jén van Malvin napja. Női név. A német Malwine névből, ez pedig a germán
Madalwine rövidülése. Jelentése részenként: bírósági székhely, bírósági tárgyalás + barát.
Értelmezése körülbelül ez: a jog barátja.
November 27. Virgil napja. Nem tudom, kinek van ilyen nevű ismerőse? A név a latin
Vergilius nemzetségnév rövidült változata. A változás a latin virgo (szűz) szó hatására történt.
Férfinév.

Tudod-e, a te nevednek mi a jelentése, az eredete? Tudod-e, miért éppen így neveztek el
szüleid? Ha nem, nézz utána, kérdezz rá, s ha megtudtad, írd meg, dobd be a levélkédet a
HÖKI-postaládába (könyvtár mellett), és Túró Rudit nyerhetsz (a pöttyös az igazi)!
Üdvözlettel: Ildikó néni (Attila hun uralkodó második feleségének a neve volt, germán
eredetűnek mondják – Ildico az eredeti formája. Az Ildikó formában Arany Jánosnál
találkozhatunk vele először a Buda halála című eposzban.)
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Ezt főzd ki
Joghurtos sütemény

Hozzávalók:
 2 pohár joghurt (kis pohár)
 3 pohár1 cukor (lehet barnacukor)
 4 pohár liszt (teljes kiőrlésű is lehet)
 1 csomag sütőpor
 1 pohár olaj
 3 egész tojás
Elkészítés:
A hozzávalókat összekeverjük, majd egy tepsibe tesszük, 175 oC-on, tűpróbáig sütjük.
Tehetünk bele magvakat, gyümölcsöket és csokoládédarabkákat is.

1

a joghurtos pohár a mérce
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Humor
A felnőttek a fizetésük egy részét az államkasszába befizetik.
Ezt ADÓnak nevezzük. A magyar nyelv hajlékonyságát kihasználva nézzük csak, ki és milyen
adót fizet(hetne)!































Alváshiányban szenvedők: fáradót
Túlsúlyosok: puffadót, dagadót
Rohanó életmódot folytatók: szaladót
Matematikusok: számadót
Mosodai alkalmazottak: száradót
Szakmunkások: szak-adót
Betegek: sápadót
Középkorúak: lankadót
Fagyizók: olvadót
Szomjasok: tikkadót
Horgászok: hal-adót
Atomfizikusok: hasadót
Karosszéria-lakatosok: horpadót
Vendéglátósok: fogadót
Vidám kedélyű emberek: vigadót
Rádiós, tévés szerkesztők: híradót
Hívők: hála-adót
Sport szurkolók: rangadót
Tépőzár-készítők: tapadót
Rágógumizók: ragadót
Félősök: borzadót
Virágárusok: hervadót
Felelők: válaszadót
Közösséghez tartozók: tag-adót
Későn távozó vendégek: maradót
Nagytestű kutyatulajdonosok: mar-adót
Udvarias tömegközlekedők: helyadót
Napfelkeltét bámulók: pirkadót
Kamaszok: lázadót
ÖtletADÓ: Bezdek Éva
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Humor
Autós viccek

Gyermekkoromban volt egy kedves ifjúsági kiadvány, amelyet megjelenésekor nagyon nagy
örömmel, jókedvvel olvastunk. Ez a kis könyvecske tele volt tréfás szövegekkel, humoros
képregényekkel, viccekkel. Minap kezembe akadt eltűnt ifjúságom egy ilyen emléke, és azt
gondoltam, hogy ebből a példányból, amely megúszott annyi évet, költözködést,
papírgyűjtést, takarítást, idecsempészek néhány viccet a Höki hasábjaira is. Téma: az autózás.
*************************************************************************************
Munkahelyi baleset
Az biztos
- Hallottad a hírt? Egy autó elütött egy
kéményseprőt!
- Rettenetes! Még a háztetőn sincs
biztonságban az ember!

- Gyorshajtásért felírom - mondja a rendőr az
autósnak.
- Az még mindig jobb, mintha én írom föl magát!
- Miért? Mi maga?
- Sírköves.

Mik vannak…
Parkoló
Két ember beszélget.
- Képzelje, most olvastam, hogy Amerikában
minden öt percben elütnek egy embert…
- - Szerencsétlen pasas, hogy bírja ki?
A lejtőn nem lehet megállni
Az
autóbusz
százhúsz
kilométeres
sebességgel száguld lefelé a lejtőn. Egy
pasas lélekszakadva fut utána. Meglátja egy
utas, és kikiabál az ablakon:
- Minek rohan úgy? Mindjárt jön a
következő busz!
- Az lehet – ordítja zihálva a futó
pasas – de annak nem én vagyok a
vezetője.
Új motor
- Elégedett vagy az új motoroddal?
Ó.
Még
alig
volt
időm
kipróbálni.
- Hogyhogy?
- Vagy őt javítják, vagy én vagyok
kórházban.

Egy fiatal nő be akar állni kis autójával két kocsi
közé. Elébb a mögötte állót találja el, aztán
nekiütközik az előtte álló kocsinak is.
Odamegy hozzá a rendőr és a következő kérdést
teszi fel:
- Asszonyom, ön most parkol, vagy
biliárdozik?
Lebukás
Nagy ünnepséggel köszöntik Nizzában az autós
turistát.
- Ön a tízezredik vendégünk, – mondja a
rendőrkapitány - ezért a város nevében
átnyújtok önnek tízezer frankot. Mire fogja
költeni?
- Hát először is – mondja az autós –
megszerzem a jogosítványt.
- Ne hallgasson rá, rendőr úr! Ha iszik, mindig
hülyeségeket beszél…
- A nagyot halló nagymama is előrehajol a
hátsó ülésről: Látod, most megbüntetnek!
Pedig én mondtam, hogy ne jöjjünk lopott
kocsival!
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Levelesláda
Kedves Gyerekek!
Csumpi néni vagyok, ugye furcsa név? Talán azért, mert
álnév. Lehet, hogy ősz, öreg anyóka vagyok, aki a
kertjében naphosszat ápolja a rózsáit, és habos kakaóval,
kuglóffal várja az unokáit. Lehet, hogy fiatal vagyok, és
bokros teendőim mellett azért szeretnék jó néhány percet
veletek tölteni. Lehet, hogy nem is nő vagyok, csak női
név mögé rejtőzöm. Egyet azonban higgyetek el nekem:
sok mindent láttam, tapasztaltam az életben! Voltak
sikereim, és igen nagy bukásaim. Voltak (vannak) igaz
barátaim, és voltak, akik szörnyen átvertek. Nem is sorolom tovább, minek.
Miért ez a nagy titkolózás? Azért, hogy könnyebben írhass nekem. Néha jó megosztani a
gondokat, örömöket, vívódásokat olyannal, aki kívülálló, és nem is ismer, hiszen lehet
névtelenül írni neki! A válasz megérkezhet a HÖKI-ben, persze csak ha kértek választ. Ezt
mindig jelezzétek! Sokat lehet tanulni más dolgaiból, érdemes egy-egy problémát körüljárni,
megnézni több oldalról!
A lehetőség adott, rajtad múlik, élsz-e vele. Ha szeretnél írni, a levelet lezárt borítékban dobd
a HÖKI-postaládába, vagy ha nem bízol benne, dobd az iskola postaládájába, amikor nem
látja senki! A borítékra írd rá: Csumpi néni postaládája!

Üdvözlettel: Csumpi néni
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