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Kedves Olvasó! 
 

 ! ó! ió! ció! áció! káció! akáció! VAKÁCIÓ! Régi hagyomány, hogy a tanítás utolsó 

napjaiban elkezdődik ez a sajátos visszaszámlálás. A vakáció szó egyre több betűje felkerül 

naponta a táblára, hogy jelezze, közeleg a várva várt szünidő. A gyerekek ilyenkor persze nem 

egyszerűen normál nagyságban, fehér krétával írják fel ezt a bűvös szót, hanem a táblát 

kitöltve, a nyár vidám hangulatához illesztve a betűk is színes formát öltenek. Az ó 

rendszerint egy léggömb (vagy tök), az i egy ceruza, esetleg toll, a c kifli vagy valami más 

görbeség. Ezek a vidám rajzok aztán egyre inkább kiszorítják a táblai munkára felhasználható 

helyet, ahogy az egész éves rendszeres munkát, tanulást is felváltja a gondtalan pihenés, 

nyaralás. 

 Persze van, aki aggodalommal figyeli a pergő időt, és latolgatja, elég idő van-e még a 

javításra, hiszen a pihenés a jó eredmények hatására lesz igazán gondtalan. Ilyen jellegű 

érzések a tanárokat is foglalkoztatják az év végén: „lesz-e elég idő megtanítani a tervezett 

anyagot?” Azonban ha van is némi bizonytalanság a vakáció várásában, mégis erősebb az a 

hang, amely előre ott feszül a mellkasokban, bizsereg a nyelvek alatt, formálódik az ajkakon: 

De jó, hogy itt a nyár! 

Jó pihenést, hasznos élményekben gazdag nyarat kívánok minden kedves olvasónknak a Höki 

szerkesztősége nevében: 

 

          Géczy Árpád 
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A Pünkösd eredete, hagyományok, népszokások 
 
A pünkösd az egyház számára az öröm ünnepét jelenti, így számos vigadozó népszokás 
fűződik hozzá. 
"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje ... " 
Piros pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik hazánkban, ahol 1993 óta újra piros betűs 
nap a pünkösdhétfő. (Magyarországgal ellentétben Európa több országában nem 
munkaszüneti nap pünkösd hétfője.) De mi is ez az ünnep? A hozzá fűződő népszokásokat 
réges-rég elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd napjára minden felébred. Abbahagyja a lusta 
nyújtózást a világ, ember és állat párt keres. Nedvektől duzzadnak a levelek, zsong és zsibong 
az élet. 
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt 
ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért, gyermekáldásért. Erre 
szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. A templomokban évről évre megemlékeztek 
erről a napról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlélek 
jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába 
öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték 
ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság. 
Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, az Alföldön a 
Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösd királynéjárás. A pünkösd királyválasztás sajnos 
teljesen eltűnt, pedig a mai napig él a szólás: Rövid, mint a pünkösdi királyság. Kezdetben 
vitézi szokás volt, a katonák maguk közül választottak egy évre királyt. Ezt idézi Balassi 
Bálint verse: 

"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje                                                                                                
Mindent egészséggel látogató ege,                                                                                                           

Hosszú úton járókat könnyebbítő szele" 
 
A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje is. Ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a 
leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal. 
 
Pünkösdkirály-választás                                                                                                               
Amolyan legényvirtus volt, lovas versennyel, tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak 
bizonyult, ő volt a "pünkösdi király". Ezt a címet különböző ügyességi versenyek (például 
lovas próba) büszke győztese tudhatta magáénak a magyar falvakban, számos előnnyel 
együtt. A pünkösdi király például egy évig a kocsmában ingyen ihatott a falu kontójára és 
minden mulatságra, lakodalomba, ünnepségre hivatalos volt.  
 
Pünkösdi királynéjárás                                                                                                                            
A pünkösdnek nemcsak királya, de királynéja is akadt. A legszebb kislányt választották meg 
kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, 
versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. 
A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat édes-e vagy 
savanyú? Fellebbentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát. Ha a királyné 
mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a 
termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak. Főként a 
Dunántúlon, az úgynevezett pünkösdi királynéjárás során általában 4 nagyobb lány körbevitt a  
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Pünkösd eredete….    Folytatás 
 
faluban egy ötödiket, a legkisebbet, a legszebbet. Énekeltek, jókívánságokat mondtak, 
termékenységvarázsló rítusokat kántáltak (némi ajándékért cserébe.) 
 
Török basázás                                                                                                                                               
Egy 10-12 éves gyermeket beöltöztetnek selyembugyogóba, turbánt kötnek a fejére. 
Égetnivaló kölyköt választanak erre a szerepre, aki amúgy is rászolgált a verésre. Persze 
kitömik a ruháját szalmával, hogy ne fájjanak az ütések. Aztán összeláncolt kézzel vezetik 
végig a falun. Énekelnek, a basa ugrándozik, a fiúk meg zöld gallyakkal csépelik boldogan. 
 
Pünkösdi eső                                                                                                                                        
Májusi eső aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót. Tartja a hiedelem. 
 
A termékenység kiemelt szerepe nem véletlen:                                                                                   
a pünkösdnek ugyanis nemcsak szakrális vonulata akad, a régmúltban gyökerező, mágikus 
célzatú, nászt, termékenységet, tavaszt köszöntő ünnep. Így a magyar népszokások között is 
felbukkannak az udvarlási, párválasztási rítusok. Néhol például a legények pünkösdi rózsát 
csempésztek a szívűknek kedves lány ablakába, aki ilyenkor, ha kölcsönös volt a vágyakozás, 
koszorút font cserébe. De az eljárás működött élelmiszerrel is: a legény annak a lánynak 
küldött egy tálat kaláccsal és borral, aki tetszett neki. Ha a lány viszonozta az érzelmeket, 
akkor ő is hasonlóan telerakott tálat küldött vissza. Este aztán jött a bál. Sőt egyes helyeken az 
udvarlók ilyenkor állítottak májusfát választottjuk udvarába. 
A szokások ma már kihalóban vannak, de az ember érzi, ünnepre, pillanatnyi csöndre, játékra, 
társaságra szükség van most is. Üzenetet hordoznak ezek az ünnepek, az ember és a természet 
szeretetét hirdetik, csupa olyat, amiben megkapaszkodhatunk, és amik által továbbléphetünk. 
Most majd Pünkösdvasárnap és hétfő után, a keddek és szerdák hétköznapjaiban. 
 

 
gyűjtötte: Rideg Bori 
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Úgy hallottuk… 
Felröppent a hír, mi utánajártunk… 

 
 

 
- Úgy hallottuk, hogy Balázs bácsinak két testvére 

is pap, és az egyik Amerikában szolgál. 
 - Igen,.az öcsémet Az Egyesült Államokban 
szentelték fel, azért is szolgált ott egy ideig, de most egy 
időre hazakerült ide Magyarországra, mégpedig 
Miskolcra. Ő egyébként missziós pap és olyan helyekre 
megy az evangéliumot hirdetni, ahol egyáltalán nincs az 
egyház jelen, nincs templom. Ez a misszió lényege. A 
nagyobbik testvérem pedig Dunabogdányban plébános 
már három éve, de 25 éve szentelték pappá. 

- A szülők mit szóltak ahhoz, hogy két fia is pap? 
Az édesanyám nagyon örült neki. Ő nagyon 

mélyhitű, kiváltképp akkor volt boldog, amikor az öcsém 
is az lett. 
 - Balázs bácsi öccse Amerikában magyarok vagy 
amerikaiak között volt? 

- Amerikai közegben, de érdekes, hogy ott is 
nagyon különböző a társadalmi felosztottság, és egy-egy városban nagyon sok bevándorló 
van. Igaz, hogy New Yorkban, Washington közelében szolgált, de rengeteg dél-amerikaival 
volt kapcsolatban, spanyol nyelven kellett beszélni hozzájuk, úgyhogy meg is tanult 
spanyolul.  

- Kint hasonlóak a szertartások, a misék? 
- Hasonlóak, de színesebbek, mert nemcsak gregoriánokat énekelnek, ami itt 

Európában elfogadottabb, hanem amit egy nép hoz a vallásosságával, azt ott megjelenik. 
- Balázs bácsinak megfordult-e a fejében hogy pap lesz? 
- Mi nagyon mélyen kaptuk a vallást. Majdnem minden fiú, aki templomba jár, annak 

megfordul egy picit a fejében, hogy milyen lenne ott lenni. Én nagyon sokat ministráltam egy 
pap mellett, és bizony sokszor belegondoltam, milyen lenne ha én is pap lennék, és mit 
hogyan csinálnék, de nem éreztem azt, hogy engem Isten papnak hívna. 

- Balázs bácsi volt kint Amerikában a testvérénél? 
- Persze, kétszer is. A diakónus- és a pappá szentelésénél, de inkább ő jött haza, ha 

engedték. 
- Köszönöm az interjút. 

 
 
 

Mocsári Betti 
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Internetes interjú Kovács Verával 
 

 
- Mennyire változtatta meg az X-faktor az életed? És 
hogyan? 
  - Gyökerestül változott meg az életem, nem is 
tudom leírni, hogyan. Minden más lett! 
 
- Mit szól a családod a sikereidhez? 
   - Nagyon örülnek és támogatnak. A legjobb család, 
amit kérhetek.  
 
- Tartod a kapcsolatot az X- faktoros versenyzőkkel 
és mentoroddal, Nagy Feróval? 
 
     - Igen igyekszem tartani velük a kapcsolatot, 
irkálunk, telefonálunk, néha találkozunk, de sajnos 
mindenki elfoglalt. 
 
- Hogyan tovább, mik a terveid? 
   - Sok-sok tervem van, de ez egyelőre legyen titok!   

Szeretnék dalokat, egy cd-t, meg hasonlók. :) Hosszú folyamat lesz, mire minden álmomat 
megvalósíthatom. 
 
- Milyen visszarázódni az iskolai életbe? 
    - Nem nehéz,  tök jól fogadtak a tanárok és az osztálytársaim is. A tanulás részét kell 
bepótolnom, de ahhoz sok segítséget kapok. 
 
- Az iskolában ugyanúgy viselkednek vele, mint a műsor előtt? 
    - Igen, bár gyakran észreveszem, hogy jobban figyelnek, mint azelőtt és sokszor jönnek 
kérdezni egy-két dolgot. De ez nem baj, nagyon aranyosak.  
    
- Mi hiányzik a legjobban az X-faktorból? 
      - A legjobban... Nem tudnék kiemelni semmit. Minden hiányzik. Ha elkezdem sorolni, 
hogy micsodák... azt hiszem, elsírnám magam :))) Irtó szép emlékek, és kicsit fáj hogy már 
vége.  

 
    - Még mindig nagy a pörgés körülötted? 

   - Igen, pörgök ezerrel, hívnak ide – oda, mindig van valami dolgom szerencsére. 
                 
- Milyen érzés hogy felismernek az emberek? 
     - Nagyon váratlan és fura, de ugyanakkor nagyon jó érzés! Aranyosak, amikor odajönnek 
vagy ahogy mosolyogva rám néznek az emberek. Igyekszem teljesen normálisan viselkedni 
velük, de ha valaki felismer és odajön hozzám, az biztos feldobja még a rossz napjaimat is!  
 
 - Mit üzensz az álmodni merő fiataloknak?  

               -Üzenem, hogy soha ne adják fel az álmaikat, mert minden lehetséges, csak akarni kell!  
 
                       Kovács Vera, Komondor osztály 
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Így írunk mi – szerelmes verset 
 
A 7-es irodalomórák egész éves témája a romantika. Ennek keretében tanulják a gyerekek 
Petőfi Sándor költészetét, benne a világirodalom egyik legszebb szerelmes versét, a 
Szeptember végén-t. Ez a téma ihlette az alábbi verseket: 

 
 

Szerelmes vers 
 

Két szemed pillantására, 
Megáll az idő, hiába. 

Leáll szívem, leáll lelkem, 
Ha reám nézel szép szerelmem. 

 
Ha elsuhansz én mellettem,  
Jó illatod hozzám reppen, 

És én azt élvezem, 
Amíg el nem mész mellőlem. 

 
A veled töltött idő drága, 

Nem cserélném semmi másra. 
Ha itt lennél mellettem,  
Boldog lenne életem! 

 
(Nagy Máté) 

 
 

Vers 
 

Júliám, gyönyörű Júliám, 
Én nélküled nem bírnám, 

Te teszel minden napot olyanná, 
Senki sem válhat boldogabbá! 

 
Júlia-Júlia, 

Földnek legszebb lakója, 
Aki téged szavakkal leírna, 

Az lenne a világ írója. 
 

Júliám-Júliám, 
Akárhányszor mondhatnám, 

Nem tudok betelni tőled, 
Mintha álmot látnék belőled! 

 
(Horváth Berci) 

 
 

 
 
 
 

 
Borbála 

 
Csak egy dolgon jár az eszem újra, és újra, 

Karod, szemed, hajad, és a lábad ujja. 
Neved felírom az égre arannyal, 

 
Hadd lássa szerelmem, ki telel, s nyaral. 

 
Kétségek közt gyötrődöm,  

Nincsen maradásom, 
Nem találom helyemet 

Sehol e világban! 
 

Küldjél jelet vagy kacsints, 
Mert nélküled az életnek, sava-borsa sincs! 

 
(Takács Benedek) 

 
 
 

A Legszebb 
 
 

Te vagy a világon a legszebb, 
De lehet, hogy csak nekem, 
Miattad boldog a szívem, 

Veled szép az életem. 
 

Ha te nem lennél, 
Nem lenne olyan szép a reggel, 

Veled viszont a lelkem, 
Tele van szerelemmel. 

 
Ha velem vagy, 

Boldogan telnek a percek, 
Így lesz az életünk 
Együtt a legszebb. 

 
(Dohy Zoltán) 
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Szerelem! 
 

Szerelem, szerelem, 
Mily szép érzelem! 

Öröm, s bú vetélkednek 
A szerelmes szívek felett. 

 
Mégis az öröm nyer, 

S ők egymást sosem feledik el. 
Együtt járnak, együtt kelnek, 

Együtt boldogok, együtt szeretnek. 
 

Egykor még a bú is jöhet, 
S elviheti a jókedvet, 

Ha rájön a két szerelemes, 
Hogy nem egybeillőek. 

 
És mégis egyszer mindenki 

Megtalálja szíve párját, 
S onnan már a bú 

Elvesztette a csatát. 
     
  (Kálnai Hajni) 

 
 

Sportos szerelem 
 

Együtt vannak, együtt élnek, 
 

Egymást gyönyörűnek vélnek, 
Együtt eveznek az élet tengerén, 
Nem kötnek ki a bánat szigetén. 

 
De az öröm szigetén kikötnek, 

Aztán ők együtt egy nagyot nevetnek, 
A jókedv falára felmásznak, 
A szomorúról lecsúsznak. 

 
Az élet útján együtt tekernek, 

A nehéz hegyeken, völgyeken átkelnek, 
Iránytűként egymásnak sokat segítenek, 

Az élet útvesztőjén el nem tévednek! 
 

(Román Zsófi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kedvesem 

 
Én édes kedvesem, életem szerelme, 

Te vagy énnekem a világ értelme. 
Reggel, ha fölkelek, te jelensz meg nekem, 

S eszperente nyelven vallok szerelemet. 
 

Úgy érzem miattad nyílnak a virágok,  
Érted most odaadnám az egész világot. 
Lelkembe jöttedre tavasz tüze ébred, 

Szememben, s szívemben kigyúlnak a fények. 
 

Lényednek szépsége elvarázsol engem, 
Hajadnak hulláma olyan, mint a tenget. 

Esténként, amikor felnézek az égre, 
Téged látlak fönt, az összes csillagképbe. 

 
(Kazsuk Tomi) 

 
A szerelem 

 
Szerelem, szerelem 

Mit jelentesz nekem! 
Elmondani még nem tudom, 

De ha majd tudom, elmondom. 
 

Egyelőre csak azt tudom, 
Hogy a szerelem fájhat nagyon. 

De örömet is okozhat, 
Ha mindkét szív egymásért sóhajt. 

 
De ez nem csak ennyi lenne, 
A szerelemért küzdeni kell. 

S ha ez az érzés tiszta, 
Minden harcot kibírja. 

 
De jaj, ha ez az érzés inkább érdek, 

Mert akkor a küzdelemnek vége. 
A szerelem sebezhető nagyon, 

egy sincs, ami a smaragdhoz nem mérhető. 
 

Ezt az érzést majd megélem, 
S akkor majd nem elmélkedem, 
Hanem amit a szívembe érzek, 

Megpróbálom elmondani néked. 
 

De ha majd nem tudom, 
Akkor csak hallgatni fogok, 

S-e hallgatásból mindenki tudja majd, 
Hogy a szerelem egy CSODA! 

 
(Mocsári Betti) 
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A nyár idén is gazdag táborozási lehetőségeket kínál iskolánk tanulóinak. 
A Höki összegyűjtötte a lehetőségeket: 

 
Alsós tábor  
 
vezető: Zámbó Nóra  
időpont: június 23–30.  
korosztály: 2-4. évfolyam  
helyszín: Balatonfenyves 
tervezett önköltség: 25000 Ft 
 
Öko tábor 
 
Szervező: Irén néni 
Időpont: Július2-6. 
Jelentkezés: Írásban a tanítás végéig (Június15.) 
Költség: 1500 Ft, BKV bérlet, egész napra való ennivaló, innivaló 
Találkozás: 9 órakor a Hűvösvölgy végállomáson 
Érkezés: 17 órakor 
Hely: csepeli szennyvíztisztító, városi séta idegenvezetéssel, Postamúzeum, Tűzoltóság, 
Holdvilág-árok, váci tanösvény, (esetleg kalandpark) Skanzen 
 
Kerékpár tábor 
 
Szervező: P. K. Eszter néni 
Időpont: Július 3-8. 
Költség: 25000 Ft, igazolvány 
Hely: 1. nap: iskola- Szokolya(Börzsöny)(kb.60 km) 
          2. nap: Szokolya-  Iliny                   (kb.65km) 
          3. nap: Iliny- Hollókő-Iliny             (kb.45km) 
          4. nap: Iliny- Ipolytarnóc- Litke      (kb.45km) 
          5. nap: Litke- Fülek(Szlovákia)       (kb.30km) 
          6. nap: Fülek- Somoskő                   (kb.20km) 
    
Angol tábor 
 
Szervező: Járó Ildikó néni 
Időpont: Július 16-21. 
Költség: 26000 Ft 
Hely: Visegrád 
A tábor témája: az indiánok élete 
Program: tánc, zene, színdarabok, éneklések, játékok, kézműveskedések 
Szállás: Dunakanyari Erdei Általános iskola 
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Színjátszó / Rajz tábor 
 
Szervező: Lakos Attila / K. Gombos Dávid 
Időpont: Június 25-29. 
Költség: 25000 Ft (anyagi támogatás) 
Hely: Vászoly 
Program: színdarab, festés, rajzolás, balatoni fürdés, focizás, métázás, kirándulás 
Korosztály: 5.-8. 
Jelentkezés: Lakos Attilánál 
Maximum létszám: 20 fő (13 színjátszó, 7 képzőművész) 
Előleg: 10000 ft (május 11-ig), a többit a tanév végéig  
 
Német tábor 
 
Szervező: G. Bea néni 
Időpont: Június 25-29. 
Költség: 25000 Ft 
Jelentkezési határidő: április 27. 
Hely: Esztergom: Belvárosi Plébánia 
A tábor témája: Szent István király és a kora, az államalapítás 
Programok  témája: Nyári Olimpiai Játékok 
Programok: délutáni sport, ügyességi vetélkedők, versenyek, kézműves foglalkozások, kirándulások, 
játékos városnézés(„kincskeresés”) 
 
Természetbúvár tábor 
 
Szervező: Marcsi néni 
Időpont: Július 23-27. és Augusztus 13-17. 
Költség: 6000ft 
Találkozás: reggelente 9 óra az iskolában 
Érkezés: 16 óra 
Program: nagy túrák naponta (10-15 km/nap), játékok, vizsgálódás, gyűjtögetés, fajok megismerése, 
kézműveskedés (, csütörtök este tábortűz, éjszaka sátrakban az iskola udvarán alszunk, csillagokat 
vizsgálunk 
Étkezés: hátizsákból, kérünk közös gyümölcsöt és édességet, csütörtök este közös vacsora 
 
Kerékpár tábor 
 
Szervező: K. Czukor Judit 
Időpont: Július 30- Augusztus 3. 
Költség: 26000ft 
Hely: Bakony: Sákház, pihenő-és alkotóház 
Jelentkezési határidő: Május 15, előleg 1000ft, afennmaradó összeg Június 15-ig esedékes 
Maximum létszám: 20 fő 
Program: 1. nap: iskola- vonattal Tatabányáig- túra a Bakonyságig 
                  2. nap: látogatás Pannonhalmára 
                  3. nap:  strandolás a nagyteveli tónál 
                  4. nap: túra Zircre és a csesznei várhoz 
                  5. nap: hazautazás kerékpárral és vonattal 
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-Spezial 
Es ist wieder soweit. Der Deutschen liebstes Kind - nein, nicht das Auto, sondern der 
Fußball - zieht in diesem Sommer große und kleine Fans vor den Fernsehern. Die Fußball-
Europameisterschaft 2012 findet in Polen und der Ukraine statt. 
 
Das Geheimnis des Fußballs 
Fußball ist die Sportart Nummer 1. Weltweit gibt es 265 Millionen 
Fußballspielerinnen und -spieler. Und Woche für Woche zieht es 
Millionen von Zuschauen in die Stadien, vor Fernsehgeräte oder 
Radios. Fußball bewegt die Menschen - nicht nur auf dem Fußballfeld. Fußball ist auch 
Thema Nummer 1 für 33 Millionen Deutsche, die sich für das Spiel interessieren. 
Was ist das Geheimnis des Fußballs? Uwe Seeler, ein ehemaliger Spieler der deutschen 
Fußballnationalmannschaft, sagt: „Der Ball!“ 
Fußball gab es schon vor 2000 Jahren bei den Chinesen, Japanern, Griechen und Römern. 
Erst die Engländer stellten Ende des 19. Jahrhunderts einheitliche Fußballregeln auf: 
Handspiel war verboten und das Spiel dauerte 90 Minuten. 
England gilt übrigens als das "Mutterland des Fußballs". Der erste Fußballverein der 
Welt kommt aus England: Am 24. Oktober 1857 wurde der FC Sheffield ("Sheffield 
Football Club") gegründet. 
 
Fußball-Europameisterschaft 2012 
Die Endrunde der 14. Fußball-Europameisterschaft 2012  findet vom 
8. Juni bis zum 1. Juli 2012 in Polen und der Ukraine statt. Es wird die 
letzte EM sein, die mit 16 Mannschaften ausgetragen wird. Ab 2016 
wird die Endrunde mit 24 Mannschaften ausgetragen. 
Die Orte verteilen sich über insgesamt acht Stadien, von denen 
jeweils vier in Polen und in der Ukraine liegen. 
 
 Auf der nächsten Seite  findest du einen Spielplan der 
Europameisterschaft 2012, in den du die Ergebnisse der Spiele 
eintragen kannst. 
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English Site 

 
Vacation  

The places we have gone to 
and the trips that we have taken 
Photographs of love and laughs 

of another family vacation. 
 

It doesn't matter where we go 
as long as we're together 

At different ages, on these pages- 
we'll be on vacation forever. 

 
(Gina Marie Lauchner) 

 

 
Colour the picture then connect the 

words  
and the picture! 

 
 

sun 
cloud 
sky 
bush 
grass 

flower 
tree 

rabbit 
 

sunglasses 
smile 
rope 

(drinking) straw 
hammock 

 
hand  
foot 
leg 

nose 
face 
hair 
ear 

 

Have a nice summer vacation and see you in September! 



14.                                           Höki Hírlap                                          
 

Papírgyűjtés 
 
Áprilisban egy héten át gyűjtöttük a papírt. 
Összesen több mint 24 tonna papír került a konténerekbe. Ez nem kevés! 
 
Matematikai feladvány: 
Ha 1 tonna fehér papír előállításához 17 fát kell kivágni, és 1 tonna hulladék újságpapírból 12 
fának megfelelő újrapapír gyártható, akkor mennyi fát mentettek meg a kivágástól az iskola 
tanulói a tavaszi papírgyűjtéssel? Húzd alá a felesleges adatot, és a többivel számolj! 
Az eredmény magáért beszél. Elmondhatjuk, megérte. 
 
Néhány adat: 
A oszlop: Mennyi papírt gyűjtött az osztály? (kg) 
B oszlop: Hány gyerek hozott az osztályból papírt? (a teljes osztálylétszám százaléka) 
C oszlop: Mennyi az osztály gyűjtötte papír átlaga? (kg/fő) 
 
 

osztály A B C 
1.a Rozmaring 1497,5 73 46,79 
1.b Cédrus 1051 79 35,03 
2.a Kőris 260 36 10,83 
2.b Ribizli 1144 96 40,85 
2.c Berkenye 954,5 75 36,71 
3.a Tulipán 1575 69 50,80 
3.b Vizsla 1841,5 76 57,54 
4.a Vidra 2731,5 96 94,18 
4.b Levendula 1033 74 31,30 
4.c Borostyán 624 77 22,28 
5.a Mandula 1390,5 77 43,45 
5.b Puli 2404,5 85 89,05 
6.a Sólyom 1590 93 54,82 
6.b Naspolya 1265,5 81 48,18 
7.a Pitypang 1035 88 60,88 
7.b Komondor 952,5 83 36,63 
8.a Teknős 1231,5 46 49,26 
8.b Pacsirta 1659,5 92 63,82 

   
Köszönet mindenkinek a szép eredményért! 

 
Különösen sok papírt hoztak (több mint 250 kg-t) Koncz Klára és Kata (1278 kg), Blahunka 
Dorina és Máté (717 kg), Szőnyi Miklós, Gergely és Míra (670,5 kg), Pinczi Domonkos és 
Barnabás (625,5 kg), Zsigmond Sebestyén (563 kg), Fürjes Anna (384,5 kg), Zsolnai Balázs 
(294 kg), Szabados Péter (289,5 kg), Kóta Bianka (289 kg), Tóth Kristóf (287,5 kg), Bódy 
István (273,5 kg). 
Külön köszönet Zsolt bácsinak és Attila bácsinak, akik az átvétel munkáját végezték! 
 

Ősszel ismét lesz papírgyűjtés! 
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Könyvajánló 
 

A BEAVATOTT 
 

 Az elmúlt hónapban Veronica Roth legújabb, izgalmas trilógiájának 
első kötetét, A BEAVATOTT-at olvastam. 
 A történet egy kitalált, nem valósághű amerikai városban, Chicagóban 
játszódik Az itteni társadalom öt csoportra tagolódik, melyek 
mindegyikének jelképe egy-egy erény. Ők az Őszinték, az 
Önfeláldozók, a Bátrak, a Barátságosak, és a Műveltek. Beatrice Prior 
születése óta az Önfeláldozók csoportját erősíti, ám ez nem biztos, hogy 
örökre szól… Ugyanis az év egy napján az akkori tizenhat éveseknek el 
kell dönteniük, melyik csoporthoz  akarnak tartozni, ennek kell 
szentelniük életük hátralévő részét. Beatrice bizonytalan, hogy 
családjával maradjon, vagy végre önmagává váljon. Ez a két lehetőség 
kizárja egymást. Végül olyan döntést hoz, amely mindenki számára 
meglepetést jelent, még önmagának is. Izgalmasabbnál izgalmasabb, 
érdekesebbnél érdekesebb dolgokat tudhatunk meg a világról és az ott 
élőkről. Átérezzük érzéseiket, azonosulunk egy-egy szereplővel, és 
közben átélünk minden egyes kalandot. 

 Nagyon ajánlom ezt a könyvet, mert bár tudom nem valóságos, nem létező helyről szólnak a sorok, 
mégis sokszor éreztem a könyvbeli világot valódibbnak, mint azt a helyet ahol olvastam. Veronica 
Roth humorosan, könnyen értelmezhetően ír, mégis teljesen elvarázsolnak szavai… nekem ez az egyik 
legnagyobb könyvélményem… 
                                                                                                                                              Kovács Verus 
 

Suzane Collins: 
Az éhezők viadala 

 
2012, aratás ünnepe 
 
Katniss Észak-Amerikában él, és minden nap családja túléléséért 
küzd, mert az apját elvitte egy bányabaleset. Panem többi körzete 
is küzd a túlélésért, mert a Kapitólium nyomorban tartja őket. A 
kapitóliumi emberek szórakoztatására minden év aratás ünnepén 
kisorsolnak minden körzetből egy fiút és egy lányt, és egy óriási 
arénába zárják őket, ahol meg kell ölniük egymást. A győztesnek 
élete végéig nem lesz semmiben sem hiánya. Sok körzetben a 
kisgyerekeket kiképzik, hogy majd, ha sor kerül rájuk, ők nyerjenek. 
Ebben az évben Katniss húgát sorsolják ki, és ő önként jelentkezik a 
helyére. 

Katnissnak az életben nap mint nap szembe kell néznie a halállal a túlélés érdekében. De a hetekig 
tartó küzdelemben meg tudja-e találni a helyét, és képes-e a túlélésre? 
Nekem azért tetszik, mert nagyon izgalmas és sok helyen titokzatos. 
Ebből a könyvből film is készült, de mindenkinek azt ajánlom, olvassa el előbb a könyvet, és csak 
aztán nézze meg a filmet!!! 
Az éhezők viadala-trilógia többi tagját is ajánlom mindenki figyelmébe. 
Olvasd el, és nem fogsz csalódni!!! 
                                       B. Marcsi 
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Menü 
Ezúttal egy teljes menüt kínál a Höki szakács-oldala 

 
Leves:                 
 
Sajtos brokkolikrém leves 
 
Hozzávalók: 
      (4 adaghoz) 

 50 dkg brokkoli 
 30 dkg burgonya 
 1 fejhagyma, 2 gerezd 

fokhagyma 
 1 ek. napraforgóolaj 
 1 húsleveskocka 
 2 dl tejszín 
 Só őrölt bors 
 15 dkg cheddar vagy gounda sajt  
 

Elkészítés: 
 

A brokkoli rózsáit leszedjük és megmossuk. Ha kell, a szárakat 
meghámozzuk, felszeleteljük. A burgonyát megmossuk, 
meghámozzuk, és apró kockákra vágjuk. 
A hagymát meghámozzuk, felaprítjuk. A fokhagymát lehéjazzuk, 
szétnyomjuk. 
A hagymát és a fokhagymát az olajban üvegesre pároljuk. A 
brokkolit és a burgonyát hozzáadjuk,a tűzön rövid ideig kevergetjük. 
Fél liter vízzel felöntjük, a leveskockát beledobjuk, és a tejszínt 
hozzáöntve, lefedve 10-15 percig főzzük, amíg a brokkoli és a 
burgonya meg nem puhult. 
A sajtot durvára reszeljük. A levest mixerrel pépesítjük, utána 
megsózzuk, megborsozzuk. 10 dkg sajtot hozzáadunk, és olvadni 
hagyjuk. 
A levest előmelegített tányérokba merjük és a maradék sajttal 
megszórjuk. Brokkoli levelekkel díszítjük. Ropogós búzakenyeret 
adunk hozzá.  
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Főétel: 
       
Hozzávalók: 
 
 4 egész csirkemell- filé  
 Méz  
 Mustár 
 Só 
 Bors 
 Pirospaprika 
 Oliva olaj  

 
Elkészítés: 
A csirkemell filéket megmossuk. A fűszereket, a mézet és a mustárt ízlés szerint 
összekeverjük, majd a csirkemelleket mindkét oldalon alaposan bekenjük a fűszeres 
masszával. Tepsibe rakjuk, oliva olajjal meglocsoljuk. Alufóliával lefedjük, majd 
előmelegített sütőbe tesszük. Amikor a hús megpuhult, 10 percig még fólia nélkül 
pirítjuk. 
 
Tanácsok: 
Tetszés szerint lehet tenni mellé almát, hagymát. Nagyon finom ízt ad a husinak.  
Érdemes a húst locsolgatni sütés közben is (akár sörrel is, kicsit pikáns, de nagyon 
finom), hogy ne száradjanak ki a csirkék. 
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Desszert:  
 
Hozzávalók: 

 4 tojás 
 13 dkg kristálycukor 
 8 dkg olvasztott vaj 
 12 dkg liszt 
 1 csomag sütőpor 
 1 citrom leve és héja 

Elkészítés: 

A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjékből egy kis sóval kemény habot verünk. 
Egy másik tálban a tojássárgáját a cukorral robotgéppel fehéredésig keverjük. 
Utána fokozatosan hozzáadjuk a citromhéjat és -levet, az olvasztott vajat, a 
sütőporos lisztet. Végül óvatosan beleforgatjuk a felvert tojásfehérjét is.  
A tésztát kivajazott, lisztezett sütőformába töltjük, és előmelegített sütőben 
180 fokon kb. 20 percig sütjük. Miután elkészült, porcukorral megszórjuk vagy 
porcukorból és citromléből kevert mázat csurgatunk rá. 
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Nevess! 

Gyűjtötte: Boldvai Marcsi 
 
Móricka, ha azt kérdeztem tőled mennyi egy meg egy, ne az ujjadat használd, hanem a fejed! 
- De tanító néni, nekem nincs két fejem! 
 
Tanító bácsi: 
- Az ember Ádámtól és Évától származik. 
Móricka megszólal: 
- Nekem a Papa azt mondta, hogy a majomtól származunk! 
- Igen Móricka, de most nem rólatok van szó! 
 
Pistike, ti hányan vagytok a családban? - kérdi a tanító néni. 
- Heten. 
- És te vagy a legidősebb? 
- Nem, a nagyapám! 
 
A rendőr lemeszel egy kb. kétszázzal száguldozó autóst. 
- Hová ilyen sietősen? 
- Ne is kérdezze biztos úr! Most lőttem le az anyósomat, itt a hullája a csomagtartóban. A csőre töltött pisztolyt 
még nem volt időm eldobni, itt van a kesztyűtartóban. 
A rendőr döbbenten előrántja a pisztolyát és a sofőrre fogja, a másik kezével meg rádión sürgős segítséget kér. 
Megjön az erősítés. 
- Mire volt a nagy riadó, őrmester? 
- Hadnagy úr, jelentem, ennek az egyénnek ott az anyósa lelőve a csomagtartóban, a pisztoly meg a 
kesztyűtartóban! 
Átvizsgálják a kocsit se hulla, se pisztoly, semmi különöset nem találnak. 
Egyszer csak megszólal a sofőr: 
- Fogadjunk, most még azt is rám fogja majd, hogy kétszázzal száguldozok! 
 

Az öregedés kezdetének biztos jele, ha leállít a rendőr, és javasolja, hogy menj gyorsabban. 
 
Miért teszi a rendőr a biciklit a tévé mellé, ha leül nézni? 
- Ha elmegy a kép, legyen mivel utánamenni. 
 
Egy Rangers szurkoló mondja a barátainak: 

- Amikor a csapat nyer, a kutyám a 
mancsaival tapsol. Amikor veszítünk, 
szaltókat csinál. 

- Hányat? - kérdezik a barátai. 
- Az attól függ, hogy mekkorát rúgok 

bele! 
 

- Pincér!!! Három légy is van a 
zöldséglevesemben!!! 

- Biztos, hogy nem húslevest rendelt 
az úr??? 

- Pistike! Ezen a héten már ötödször késel el az 
iskolából. Mi ennek az oka??? 

- Az, hogy ma már péntek van, tanító néni 
kérem!!! 

 
Egy bokszmeccsen kiütik a második 
menetben az egyik embert. 
A bíró rászámol: egy, kettő, három… Egy 
néni felugrik az első sorban: 
-      Ismerem a buszról, nem fog felállni!!! 

A mosópor bemutatón így szónokol a kikiáltó: 
És most lássuk az eredményt! Igen! Nézze kedves hölgyem, hogy új mosóporunktól milyen szép, tiszta, fehér lett az asztalterítője!!! 

Az asszony lemondóan: 
Szép, szép, de nekem kockásan jobban tetszett… 
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