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HÚSVÉTHÚSVÉTHÚSVÉTHÚSVÉTI GONDOLATOKI GONDOLATOKI GONDOLATOKI GONDOLATOK    
 

Jézus él! 
 

Rengeteg ember életének meghatározó része, megkérdıjelezhetetlen tény számunkra, 
hogy Jézus él. Talán meglepıdsz, ha azt mondom, én nagyon sok embert ismerek, akik ezt 
hiszik, tudják, sıt, személyesen is megtapasztalhatták, hogy Jézus valóban él. Ez a csodálatos 
hír tapasztalássá lehet a te életedben, vagy általad mások életében. 

 Egy alkalommal egy éhezı kisfiú vágyakozva lesett be a pékség kirakatán. A pék épp 
fánkot készített. Arra ment egy katona, aki észrevette a sóvárgó gyermeket, majd 
megkérdezte: "Fiacskám, szeretnél belıle?" "Ó, igen, nagyon szeretnék, de nincs senkim, aki 
venne nekem..." - felelte a kisfiú. A katona elszomorodott, majd ennyit mondott: "Kisfiú, ne 
légy szomorú, mert Isten gondoskodik rólad", majd bement a boltba, vett egy tucat fánkot, 
betetette egy zacskóba. Amikor a boltból kilépett, a kisfiúhoz lépett: "Tessék, ez a tiéd". 
Továbbindult, de pillanatokon belül megtorpant. Érezte, hogy megrángatják a kabátját. 
Hátranézett, és két örömtıl könnyes szempárral találta magát szemben. A kisfiú halkan 
megkérdezte: "Uram, maga Isten?" A katona elcsukló hangon felelt: "Nem, nem vagyok Isten, 
de tudom, hogy Jézus él, és általa mi is élünk"! 

Amikor feltétel nélkül szeretjük embertársainkat, akkor megtapasztalhatóvá tesszük 
számukra, hogy az élı Jézus is szereti ıket - még nálunk is jobban, teljesebben. A húsvét 
ennek az örömteli eseménynek a megélése: JÉZUS ÉL, MI IS ÁLTALA ÉLÜNK . 

  
(Vincze Árpád) 
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Húsvéti gondolatok  1. oldal 

Tartalomjegyzék  2. oldal 

Pünkösdi ünnepkör  3. oldal 

Itt a Farsang, áll a bál /Riba Katinka 6A/  5. oldal 

A ház, ahol dédszüleim éltek /Beles Alexandra 5A/ 6. oldal 

A moziban /Kıszegi Dóri 5A/ 7. oldal 

Angol keresztrejtvény 8.oldal 

Német fejtörı 9.oldal 

Olimpiai érdekességek 9.oldal 

Informatikai újdonságok: Windows 7 10.oldal 

Beleszólni az órába /Hír Bálint 6.B/ 11.oldal 

Diákviccek  11.oldal 

Locsolóversek 12.oldal 

Kitörik a nyelved! 13.oldal 

Használd a diákod! 13.oldal 

TOTO: Cella Septichora, Janus Pannonius 14.oldal 

Garabonciás receptek 15. oldal 

Hátsó oldal  16. oldal 
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A pünkösdi ünnepkör 
Áldozócsütörtök 
A húsvétot követ ı negyvenedik nap áldozócsütörtök, Krisztus mennybem enetelének napja. 
Neve onnan ered, hogy az évi egyszeri áldozás határ idejéül az egyház ezt a napot szabta. Sok 
helyen ez a gyerekek els ıáldozásának napja is.  
Mit ünneplünk Pünkösdkor?  
Pünkösd a húsvétot követ ı ötvenedik nap , mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész  
'ötvenedik' szóból ered. Eredetileg a zsidó nép ünn epe, elıbb a befejezett aratást, kés ıbb 
pedig a Sínai-hegyi törvényhozást (ekkor kapta Móze s Istent ıl a törvényeket k ıtáblákon) 
ünnepelték a Pészah szombatját követ ı ötvenedik napon Sabouthkor . A keresztény egyházi 
ünnep története a következ ı: Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon  az 
apostolok összegy őltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a sz entlélek lángnyelvek 
alakjában leszállt a tanítványokra.  
"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy ak arattal együtt valának. És l ın nagy 
hirtelenséggel az égb ıl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé  az egész házat, 
ahol ülnek vala. És megjelentek el ıttük kett ıs tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És 
megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének  szólni más nyelveken, amint a Szellem 
adta nékik szólniuk." (Csel 2:1 �4) 
Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan fig yeltek, követték, megalakultak az els ı 
keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház sz ületésnapja is.  

         
 A bibliai jelenet 12.századi ábrázoláson 11.századi  kódex lapFranciaország  
Pünkösdi népszokások  
Magyarországon csakúgy mint Európa számos országába n a Pünkösd ünneplésében 
keverednek a keresztény illetve az ısi pogány, ókori (római) elemek. A népszokásokban 
elsısorban a termékenység, a nász ünnepe, és ezek szimb olikus megjelenítése dominál. A 
Római birodalomban május hónap folyamán tartották a z ún. Florália  ünnepeket. Flóra istenn ı a 
római mitológiában a növények, virágok istenn ıje. Pünkösd ünneplésében ma is fontos 
szerepet játszanak a virágok, els ısorban természetesen a pünkösdi rózsa, a rózsa, a j ázmin és 
a bodza.  
Pünkösdikirály-választás  
A pünkösdi királyt a legények közül választják ügye sségi versenyeken. Európa nagy részén a 
középkor óta él ı szokás, gyakoriak a lovas versenyek, különféle ügy ességi próbák, küzdelmek. 
Magyarországon a XVI. századtól kezdve vannak íráso s nyomai a hagyománynak. 
Legérdekesebb leírása Jókai Egy magyar nábob cím ő regényében olvasható. A pünkösdi király 
megválasztása után egy évig "uralkodott", azaz ı parancsolt a többi legénynek, az ivóban 
ingyen ihatott, minden lakodalomra, mulatságra megh ívták.   
Adománygy őjtı népszokás. 
Szokás volt pünkösdi királynét is választani a falu béli kislányok közül. A "királyn ı" feje fölé 
kendıbıl sátrat formálnak a többiek, így járják sorba a fa lu házait, ahol rózsát, virágot hintenek 
az udvarra. Köszönt ıt mondanak, mely tulajdonképpen a termékenységvaráz slások sorába 
tartozik. Énekelnek, táncolnak, adományként pedig a lmát, diót, tojást, esetleg néhány fillért 
kaptak. Az ismert dal alapján néhol "mavagyonjárásn ak" is nevezik a pünkösdölést. ("Ma 
vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja" Gyakran a pü nkösdöléskor a lakodalmas menetek 
mintájára menyasszony és v ılegény vonul a kíséretével házról-házra. El ıfordult, hogy a 
vılegény szerepét is lányok játszották el, természete sen megfelel ı ruhadarabokba öltözve. A 
menyasszony vagy pünkösdi királyné díszes ruháival,  fejékével is kit őnt a menetb ıl. Az egyik 
kislány kosarat vitt magával, abba gy őjtötték az adományokat. 
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 Pünkösdi király – Németország  Kalotaszegi pünkösd i királyné  
Mátkálás  
Komatál küldés. Általában egynem ő, ritkábban különnem ő fiatalok barátságának 
megpecsételése. A mátkatálat személyesen illett vin nia megajándékozottnak, aki ha elfogadta a 
barátságot ugyanezt a tálat kaláccsal, süteménnyel,  gyümölccsel megrakva, hímzett kend ıvel 
letakarva küldte vissza.  
Zöldág-járás, zöldág-hordás  
A májusi pünkösdi id ıszak jelent ıs szertartása a zöld ágak házba vitele. Az ablakokr a, az ajtók 
fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra friss en vágott zöld ágakat t őztek. Az ısi 
termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de egyb en védelem is a rontás, a boszorkányok 
ellen. A földbe t őzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégverést ıl, a kártev ıktıl. 
Hiedelmek  
Aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás 
egész évre el őzi a betegséget, keléseket. A teheneket nyírfaággal  veregették, hogy jól 
tejeljenek. Van ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a  gabonaföldre szórták, hogy jó termés, 
gazdag aratás legyen.  
Étkezési szokások  
Pünkösdkor a paraszt családoknál is ünnepi ételek k erültek az asztalra. Egyébként húst 
ritkábban ettek, de a juhtartó vidékeken nem csak h úsvétkor, hanem pünkösd napján is 
fogyasztottak bárányt, birkapörköltet. Máshol inkáb b marhahús, baromfi került az asztalra. A 
tojásrántottának mágikus hatást tulajdonítottak (a tojás termékenységszimbólum), és szintén 
kötelez ı volt valamilyen édes kalács készítése (fonott kalá cs, túrós lepény, mákos kalács). 
Sárközben azonban nem édes tésztát, hanem sós kalác sot sütöttek, melyet tejföllel, borssal 
kentek meg. A bodza leveléb ıl és virágából f ızött szörpnek, teának minden betegséget 
gyógyító hatást tulajdonítottak.  
A csíksomlyói búcsú  
A csíksomlyói búcsút hagyományosan pünkösdkor tartj ák, a székelyek nagy ünnepe. Messzi 
földr ıl érkeznek a zarándokok a kegytemplomhoz, Máriát di csıíteni. Története 1567-re nyúlik 
vissza, amikor is a székelyek legy ızték János Zsigmond seregeit a Hargita Tolvaj-hágój ánál. 
Ennek a gy ızelemnek az emlékére kezdtek el a hívek a kegyhelyr e járni, hogy pünkösd napján 
együtt várják a szentlélek eljövetelét. Manapság 5- 600 ezer hívı is eljön a világ minden tájáról. 
A csángók, a székelyek, a magyarok együtt imádkozna k a Szőz Anyához, sokan nyírfaágat 
tartanak a kezükben, amit Mária szimbólumnak tartan ak. A körmeneten gyakran felcsendül a 
Boldogasszony anyánk és a Székely himnusz. 
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ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL 

Így hangzik a február. A mi iskolánkban is elmulattuk a télbúcsúztatót, Refi 

karnevál módra. Nagyon jól éreztük maginkat, rengeteget nevettünk, és sokat 

izgultunk az eredményhirdetésen, s a tombola tárgyak kihúzásán. Nagyon tetszett 

nekem ötödikesek egyéni maszkos bemutatkozása, ezt jó dolognak tartom,mert 

vállalják azt ,ami az İ saját elképzelésük. Csak így tovább!! 

No, de mi is az a farsang: télbúcsúztató, tavaszköszöntı? Mohácson a 

hagyomány eredetét a törökőzés legendájával is magyarázzák. A monda szerint a 

mohácsi-szigeti mocsárvilágban menekült ıslakos sokácok megelégelve a rabigát, 

ijesztı álarcokba öltözve, maguk készített zajkeltı eszközökkel az éj leple alatt 

csónakokkal átkelve a Dunán, kizavarták a törököket Mohácsról. De ahogy 

történelem tanárnınk Kati néni mondaná:” Ennek aligha van történeti alapja”, 

irodalom tanárnınk, Zsuzsa néni pedig azt mondaná:”Igen, így keletkezett a monda”. 

Mára ez népszokás sokat veszített hagyományaiból, de látványosság 

szentpontjából sokat nyert. Reméljünk, a mohácsiak a ˙máglyára helyezett, telet 

jelképezı koporsó elégetésével és körültáncolásával elbúcsúztatják a hideg telet, s 

köszönthetjük a tavasz eljövetelét. Kellemes, tavaszi ébredést kívánok! 

Készítette: Riba Katinka 6A
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A ház, ahol a dédszüleim éltek 

 
Abban az idıben, amikor a német ıseinket betelepítették Magyarországra, azokba a 

házakba kerültek,amik a török háborúk miatt üresen maradtak. Ezeket a házakat kezdték el 

építeni és alakítani az életformájukhoz. Sajnos, sok nem maradt fenn a családban arról, hogy 

milyenek voltak a házak,a folyamatos költözések miatt. A II. világháború idején, amikor a 

németeket az oroszok elvitték a Málenkij robotra a saját házaikat elvették, és az itthon 

maradottakat visszatelepítették Németországba. A házaikba csángókat (Egyházaskozáron) és 

magyarokat (Geresdlakon) telepítettek. 

Amikor a dédiék hazajöttek Oroszországból, nem volt házuk, ahová mehettek volna,így 

volt olyan,hogy 2 család lakott egy 2 szobás házban. Mindenkinek jutott 1 szoba, a konyhát a 

2 család közösen használta. Nagyon sok házban laktak a dédszüleim, míg eljött azaz idı, 

amikor a sváboknak is megengedték és Geresdlakon házat vettek. A hátsórészekben a 

gazdasági udvarban tudtak csirkét tartani, és disznóól is volt. A ház vert falból és vályogból 

volt. A WC szintén a hátsórészben volt. A nyári konyhát egész tavasztól késı ıszig 

használták fızésre. Innen nyílt a pince is, aminek a bejárata mellet volt egy kemence, ahol a 

kenyeret sütötték. A házban 1 konyha és 2 szoba volt. A konyhában mindig volt ágy is, hiszen 

itt is aludtak. A fızés egy sparherd kályhán történt. A konyha utáni elsı szobában aludt az 

egész család. A hátsószoba volt a ,,Vatelstube”. Itt voltak azok az ágynemők meg dolgok, 

amikre nagyon vigyáztak, és nem használták mindennap. Ide a gyerekeknek nem volt szabad 

bemenni. 

Ebben a házban nıttek föl a nagyapámék, sıt még anya is itt töltötte a gyerekkorát. 

Sajnos a házat dédnagyapám halála után a család eladta. De tudjuk, hogy ebben a házban 

született nagyapám és a testvérei. 

Lejegyezte :Beles Alexandra 5.a 

 

Vert fal: Szalmából és földbıl készült fal. 

Kipli: A falu végén, a domboldalon volt az utca 

Vatelsube: tisztaszoba.  
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A moziban!A moziban!A moziban!A moziban!    

 
Egyik nap az osztály Kati nénivel moziba ment. Én már nagyon vártam. Délután 

Nikivel,Szabival és én elindultunk a mozihoz .A többiek még nem voltak ott, így mi voltunk az 

elsık. Néhány perc múlva már a többiek is oda értek. Mindenki vett 

popcornt és kólát. A jegyeket közben Kati néni megvásárolta. Mindenki 

leült oda, ahova neki tetszett. Leoltották a világítást. Kezdıdött a film. 

Mindenki izgult. Egy szuperkutya élete csupa kaland, veszély és intrika. A 

film sztárját véletlenül New Yorkba küldik egy szállítmánnyal és kezdetét 

veszi az igazi kaland, mégpedig élete legnagyobbja: utazás az országon 

keresztül, visszajusson gazdájához, Pennyhez. 

Útitársa két furcsa szerzet: egy kidobott házimacska, Mici, és a tv-függı hörcsög, T-Rex. A 

nem mindennapi út során pedig Volt lassan rájön, nem is kellenek szuperképességek, hogy hıs 

legyen. Bár már sokszor láttam ezt a filmet, mégis az osztállyal sokkal jobb volt a moziban 

nézni!Remélem többször is lesz ilyen! 

Kıszegi Dóri 5.a  



2008/2009-es tanév III. szám  Pünkösdi példány 

 8 

 
Angol keresztrejtvény 

 
 
1D 2 3 4 5 N   

 6     7 8 

9  10      

11 12   13    

14     R  15 

 16   17    

18      19  

 20   21    

22        

23    24    

 25       

 
Vízszintes: 
 
1. a megfejtés, zárt betők: D,N,R 
6 hisz valamiben 
10 kesztyő 
11 jég 
13 háló, hálózat 
14 mővészetek 
16 lowa rövidítve 
17.Royal Society 
18 esernyı 
20 Long Island betői visszafelé 
21 körte 
22 n…(egy szám) 
23 körülbelül 
24 APD 
25 ı felemeli 

Függıleges: 
 
2 létige visszafelé 
3 zöldségféle 
4 beteg 
5 oroszlán 
7 állatorvos 
8 az ABC 5. betője 
9 IRA betői keverve 
12 bőnözı 
15 közel, valami mellett 
17 ismétel 
19 föld 
22 Inter City 

 
 
The..............................................................................................................  
A megfejtés a mondat 2. része. 
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Német fejtörı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Különös, de igaz 
Olimpiák 

 
1900-ban, amikor az amerikai Margaret Abbot elindult a játékokon, azt hitte, hogy csak egy 
helyi golf versenyen vesz részt. Amikor végül megnyerte a viadalt, ı lett ebben a számban az 
elsı nıi olimpiai bajnok. 
 
Az ausztrál Henry Pearce akkora elınyt szerzett az 1928-as olimpián az egypárevezısben, 
hogy még meg sem állt, elengedve maga elıtt egy úszó kacsacsaládot,majd folytatta az 
evezést és így is nyert. 
 
Az 1932-es játékokon a bírák elvétették a körök számolását a 3000 m akadályon, s végül 3400 
m-t futtattak le a versenyzıkkel. 
 
Az 1920-as játékokon a kerékpárosok útvonalát egy vasúti átjáró keresztezte. Néhány 
versenyzı több mint 4 percet veszített, amíg a vonat átpöfögött. 

 

1     

2     

 3    

4      

5      

 6      

7       

8     

9      

1. birtoklást kifejezı ige 
2. este 
3. nagyon 
4. idıjárás 
5. könyvek 
6. lakni 
7. mennyi, hány 
8. kis, kicsi 
9. ujj 

 
Segítség a megfejtéshez: ein Komponist 
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Informatikai újdonságok: 

 Windows 7, a legújabb Windows operációs rendszer 

Új és megváltozott funkciók 

A Windows 7 számos új funkcióval lesz gazdagabb, úgy mint a érintés-, a beszéd- és a 
kézírás-felismerés, a virtuális merevlemezek kezelése és a több processzormagos gépek 
teljesítményének optimalizálása. Javítottak továbbá a bootolás folyamatán és a kernel 
szerkezetén is. 

A Windows 7 támogatja a több különbözı típusú videokártyát használó rendszereket, a 
Windows Media Center új verzióját, a Windows Minialkalmazások beépültek a Windows 
Intézıbe, továbbfejlesztették a médiafunkciókat, az XPS Essentials Pack integrálva lett és 
újratervezték a Számológépet többsoros kijelzıvel, programozó és statisztikai funkciókkal és 
pénznem átváltással. 

Sok új menüpontot hoztak létre a Vezérlıpultban, például a ClearType Szövegjavítás, 
Megjelenítı színeinek beállítása varázsló, Minialkalmazások, Visszaállítás, Hibaelhárítás, 
Munkacsoportok Központ, Hely- és egyéb érzékelık, Biometrikus Eszközök, 
Rendszerikonok, Action Center és Megjelenítés. A Windows Biztonsági Központ át lett 
nevezve Action Center-ré ami a rendszer biztonságáért és a karbantartásáért felelıs. 

A tálcán látszanak a legjelentısebb látványbeli változások, ahol a Gyorsindítás eszköztár 
össze lett olvasztva a tálcán megjelenı programokkal, így létrejött a Microsoft által elnevezett 
"Superbar". Ez a funkció lehetıvé teszi a gyorslistát így gyorsabbá téve a fontos feladatok 
elérését.  Az átalakított tálca engedélyezi a tálcagombok szabad átrendezését is. A kiadott 
képernyıképeken látható az egyik új funkció a 'Peek'. Ez egy gyors módja lesz, hogy az 
összes látható ablak átlátszó legyen, így láthatóvá tehetı az asztal. A Microsoft szóvivıje azt 
mondta, hogy ez a funkció azoknak lesz a leghasznosabb, akik gyorsan meg szeretnék 
tekinteni az asztalukon megjelentı híreket. 

A Windows Vistával ellentétben az ablakok szélei és a tálca nem lesz fekete teljes képernyıs 
módban ha a Windows Aero felületet használjuk. A Windows 7-ben az ablakok szélei 
ilyenkor is áttetszek lesznek. 

Szükséges gépigény: A Microsoft által publikált ajánlott követelmények a Windows 7 béta 
verzióhoz. 

Windows 7 Béta ajánlott követelmények 

 Béta ajánlott követelmények 

Processzor 1 GHz (32 és 64 bites rendszernél is) 

Memória (RAM)  1 GB 

Videokártya DirectX 9.0 képes 

Grafikus memória 128 MB (A Windows Aero felülethez) 

Szabad terület 16 GB 

Egyéb meghajtók DVD-ROM 

Audió Hangkimenet 
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Beleszólni az órába 

 
Beleszólni az órába nagyon kockázatos. Az ember nem tudhatja,milyen feszültek a tanár 

idegei. Ez legalább olyan veszélyes,mint tővel bökdösni az alvó oroszlánt. Ki tudja,hányadik tőnél 
ébred fel. Az esetek többségében beírást adnak,de lehet más is:pluszházi,"egy hiba 
egyes",dolgozat,vagy benn kell maradni az iskolában. Ha a tő olyan vékony,hogy nem érzi meg az 
oroszlán a behatolást,az nem számít,de ha zsáktőt szúrsz belé,akkor az jobban felhergeli,mintha 
egy ágyúval lıttek volna belé. 

A beleszólásoknál nagyon fontos a csomagolás. Ha viccesen szólunk be, kedvesen,csoki 
szórással a tetején,az más mint durván,szemtelenül,dinamittal megszórva. Tanulság: figyeljetek a 
tők menetére és a csomagolására! A legjobb az, ha nem szóltak be.(Ne menj be az oroszlán 
barlangjába ágyúval) 

Hír Bálint 6.b 

Diákviccek 
Pistikét az iskolában felszólítja a tanárnı: 
- Pistike, ha a nagymamád félbevág egy szelet hús, mennyi lesz belıle? 
- Kettı - feleli Pistike. 
- Remek! És ha azt is félbevágja? 
- Négy. 
- Kitőnı. És ha azt is? 
- Nyolc. 
- Igen. És ha még azt is félbevágja? 
- Fasírt! 

☺ 
Pistike! Elıször fordult elı, hogy hibátlan házi feladatot adtál be. Hogy lehet ez? 
- Az apukám elutazott a hétvégére és nem tudott segíteni. 

☺ 
Egy matektanár megy az úton. Megtámadja egy bőnözı, de hirtelen a bokorból elıbukkan egy 
fekete köpenyes, maszkos ember és megmenti. 
Ekkor a tanár megszólal: 
- Ki vagy te? 
A megmentı nem válaszol, csak egy nagy Z betőt vés a falba a kardjával. 
- ÁÁÁ! Köszönöm, hogy megmentettél, egész számok halmaza! 

☺ 
Bori néni pulóvert köt 40 km/órás sebességgel. A rendelkezésére álló fonal hossza 15 km. 
A) Mennyire kell Bori néninek fölpörgetnie a sebességet, hogy befejezze a pulóvert, mielıtt 
elfogy a fonal? 
B) Hogyan változik a sebesség, ha idınként Pista bácsi is beleköt? 
C) Mekkora az a maximális sebesség, ami fölött Bori néni elveszti a fonalat? 

☺ 
A tanár megkérdezi a kislány anyjától: 
- Mondja, honnan örökölte a kislánya azt a hatalmas tudásszomját? 
- A tudást tılem, a szomját az apjától! 

☺ 
- Pistike, melyik óceán ez? - kérdezi a tanár a térképre mutatva. 
A fiú mélyen hallgat. 
- Így van! Ez a Csendes-óceán! 

☺ 
Az iskolában a tanár megkérdezi egy diáktól: 
- Hány lakosa van a legnagyobb japán szigetnek és mi a neve? 
- Sok lakosa van, és Kovács Pistikének hívnak.
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Locsolóversek 

elj fel párnádról szép ibolyavirág, 

Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,  

Teljen a talicskám sok szép piros tolással! 

 

eltámadt Krisztus, 

Húsvét ünnepére, 

Dicsı korona fénylik a fejére. 

Eljöttem e háznak megtisztelésére, 

tudom a gazdának nem esik terhére. 

Tudom a gazdasszony ideadja a lányát, 

Meglocsolni két piros orcáját. 

Orcája viruljon, mindenkor szépsége,  

Áldja meg az Isten friss jó egészséggel. 

Szabad locsolni? 

ocsolkodni jöttem illatos vízzel, 

Örömhírt mondani boldog tiszta szívvel. 

Az Úr újra él, gyız a sír felett! 

Krisztus feltámadt, boldog ünnepet! 

Szabad-e locsolni? 

 

ó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál, 

Megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál! 

Kerek erdın jártam, piros tojást láttam, 

Bárány húzta rengı kocsin mindjárt ide szálltam. 

Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom! 

Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom! 

 

öld erdıben NEM jártam, 

Kék ibolyát NEM láttam, 

NEM akart hervadni; 

NEM-e szabad locsóni?  

 

úsvét van, 

Odakinn mosolyog az ég is. 

Adjanak egy ezrest, 

Mosolygok majd én is! 
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Kitörik a nyelved! 
 

Nincsen, olyan szépen szól szép sípszó, mint a szászsebesi szépen szóló szép sípszó. 
 

Te tetted e tettetett tettet?Tettetett tettetek tettese te! 
 

Minden olyan belsı, amelynek belseje van, éppen olyan külsı, mint amelyen belsı az a külsı, 
amelynek külseje van. 

 
Már volt vagy ısz szinte, mikor ıszinte ısz inte, legyek ıszinte mert ı szinte ıszinte. 

 
Óh, te köpönyeges ember, ha én téged megköpönyegesíttetteleníttethetnélek. 

Használd a diákod! 
 

Megjelent a 2008/2009-es tanév második félévére szóló 
Diák Kalauz, amely azokat az elfogadóhelyeket 
tartalmazza, ahol diákigazolvánnyal több-kevesebb 
kedvezménnyel lehet vásárolni. Kétmillió diák kaphat 
akár 20 százalékos kedvezményt több mint 1300 
elfogadóhelyen - ha használja a diákját! 

Magyarországon kétmillió általános iskolai, 
középiskolai diáknak és felsıoktatási hallgatónak van 

diákigazolványa. Bevezetése óta európai mércével mérve is egyedülálló kedvezményrendszer 
kapcsolódik: számos kereskedelmi, kulturális és utazási kedvezmény vehetı igénybe 
diákigazolvánnyal az egész országban. 

A diákigazolvány kedvezményrendszerének fejlesztésével az Educatio Kht. foglalkozik. Az 
igazolvány kiváltása nem kötelezı, de megéri: a 8 évig érvényes közoktatási diákigazolvány 
550 Ft (alig 70 Ft/év). A felsıoktatási hallgatók akár 5-6 évig is használják az 1600 Ft-ba 
kerülı diákjukat (270-320 Ft/év). Ezzel szemben akár több tízezer forintos kedvezményt is 
igénybe vehetnek vele, vagyis az ára akár már néhány tankönyv megvásárlása után megtérül. 

Persze csak akkor, ha vásárláskor eszébe jut, hogy felmutassa a diákját. Ebben segít a most 
megjelent, 2008/2009 II. féléves ingyenes Diák Kalauz c. kiadvány, amely már megtalálható a 
felsıoktatási intézményekben. A Diák Kalauz összesen 140 ezer példányban jelenik meg, a 
felsıoktatás nagy régióközpontjai (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Veszprém, 
Gyır, Eger) mellett már több más városban is (pl. Baján, Kecskeméten, Szombathelyen is.). 

Tovább bıvül a kedvezményrendszer 

A diákigazolvánnyal igénybe vehetı kedvezmények köre igen széles: országszerte több mint 
1300 elfogadóhely kínál 5-40 százalékos kedvezményeket azoknak, akik vásárláskor 
felmutatják a diákjukat. Az elfogadóhelyek listáját a már említett Diák Kalauz mellett a 
www.diakbonusz.hu oldal is tartalmazza. 

Az elfogadóhelyek felismerését a bejáratra ragasztott „Diákigazolvány elfogadóhely” matrica, 
valamint a pénztárnál elhelyezett „Használd a diákod” matrica is segíti. 
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TOTO 
 

Cella Septichora 
 

Janus Pannonius 
 

1.) Mikor került a pécsi ókeresztény temetı a világörökségi listára? 
1./ 1975. 2./ 1988. X./2000. 
2.)Ki adományozza a világörökségi címet? 
1./ a magyar kormány 2./egy nemzetközi szervezet (UNESCO) X./népszavazás alapján 
adományozható 
3.)Mi volt Pécs városának római kori neve? 
1./ Sopianae 2./ Arrabona X./ Savaria 
4.) Mely tartomány székhelye volt Pécs római kori elıdje? 
1./Valéria 2./ Helvécia X./ Bohémia 
5.)Milyen színnel vannak jelölve az ókeresztény emlékek a Cella Septichora Látogató 
Központ információs pultjánál? 
1./ narancssárga 2./ kék X./ barna 
6.) Mi a különlegessége a Nyolcszögő sírkápolnának az alábbiak közül? 
1./ Az egyik ablak töredéke az eredeti helyen maradt meg 
2./Egyedülálló a krisztogram ábrázolása 
X./A legnagyobb római kori emlék 
7.)Melyik sírépítmény boltozata maradt meg épen? 
1./ Cella Septichora 2./Korsós sírkamra X./Péter-Pál sírkamra 
8.)Mi a különbség a krisztogram és a krisztus monogram között? 
1./ Nincs köztük különbség, az egyik a rövidített elnevezés 2./ A krisztogram olyan Krisztus 
monogram, ami bronzból készült X./ A krisztogram görög elnevezés, a Krisztus monogram 
latin 
9.) Mi volt Pécs középkori neve? 
1./ Quinque Ecclesiae 2./ Pécska X./ Pécsvárad 
10./Mikor alapították a pécsi püspökséget? 
1./ 1009. augusztus 23. 2./ 1109. augusztus 22. X./ 1209. augusztus 21. 
11./Mely évben lett Janus Pannonius pécsi püspök? 
1./1549. 2./ 1459. X./ 1472. 
12.) Milyen esemény zajlott 2008. október 21-én? 
1./Janus Pannonius 500. születésnapját ünnepeltük 2./ Janus Pannonius 500 éve halt meg 
X./Újratemették Janus Pannonius hamvait 
13./Milyen tárgy volt az azonosító jegy a sírjában? 
1./Mátyás király pecsétje 2./ JP monogramos  pecsétgyőrője X./ II. Pál pápa ólombullája 
13+1./ Mi volt Janus Pannonius kedvenc fája? 
1./ fügefa 2./ gesztenyefa X./ mandulafa 

 

A megoldásokat a húsvéti szünet után szerdáig adjátok le Pavlovicsné Erényi Zsuzsa néninek. 
A helyes megfejtık között kisorsolunk egy értékes könyvet!  
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Garabonciás receptek 

A sonka fızése 

A sonkát langyos vízben mossuk meg, majd áztassuk be fél-egy napra és egy nagy edényben 
annyi hideg vízben tesszük fel fıni, hogy a víz teljesen ellepje. Kb. három-négy órán keresztül 
fızzük. Mikor megpuhult, lekapcsoljuk a lángot és a saját levében hagyjuk kihőlni. Leöntjük a 
levét, majd a sonkát hideg helyre tesszük. A fızılevét felhasználhatjuk levesek fızelékek 
ízesítéséhez, de fızhetünk benne kemény tojást is, mely különleges ízt ad neki.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi legyen a maradékokkal? 
Mit tegyünk a sok tojással, sonkával húsvét után? Ilyen formában már nem kell, de talán át 
lehet alakítani ıket új, változatos ételekké. 
 
Maradék sonka felhasználása 
Húsvét után érdemes adagokban lefagyasztani a maradék fıtt sonkát, hogy pár hét múlva 
megújulva felhasználhassuk.  
 
Sonkakrém 
Hozzávalók: Fıtt sonka és ugyanannyi vaj, ırölt bors.  
A puha vajat habosra keverem és belekeverem a darált fıtt sonkát, majd borsozom. 
 
További felhasználási ötletek: 
 

Sonkás pizza (Pizza prosciutto) 
 

Füstölt sonkás pizza (Pizza prosciutto profumata) 
 

Sonkás melegszendvics 
 

Sok sikert és jó étvágyat! 
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A Garabonciás húsvéti számának szerzıi: 
 
Beles Alexandra 
Burián Tamás 
Hír Bálint 
Kıszegi Dóri 
Molnár Dorisz 

Pavlovicsné Erényi Zsuzsanna 
Riba Katinka 
Traszer Mirjam 
Vincze Árpád 

Felelıs szerkesztı: Schmidtné Varga-Zságer Ágnes 
 

Néhány fontos esemény a tanév utolsó pár hónapjában: 
 

 
Április  

6-7. H-K Ebédbefizetés 
8. szerda Tanulói csendesnap 
9-19. Tavaszi 
szünet 

 

20. hétfı Pótbefizetés 
22. szerda Reál-nap 
27. hétfı Fogadóóra a felsı tagozaton 

Május  
1. Munka ünnepe 
4-8.  Magyar nyelvi hét 
 Papírgyőjtés 
17. vasárnap Istentisztelet a Kertvárosi Templomban 18 órakor, keresztelés 
21. csütörtök Áldozócsütörtök, közös istentisztelet az iskolában (ünneplı) 
26. kedd Felvételi az általános iskola 2-7. osztályaiba 14 órakor 
27. szerda Kompetenciamérés a 4-6-8. évfolyamokon 8-12 óráig 
28-29. Cs-P A felsı tagozat kirándul 
29-30. Tanulmányi verseny Kaposváron 

Június  
1. hétfı Pünkösd-hétfı – Tanítási szünet 
10. szerda Sport- és egészségnap 
11. csütörtök DÖK és cserkésznap 
12. péntek Utolsó tanítási nap, bemutatkozó mősorok 
13. szombat Ballagás 11 órakor 
17. szerda Tanévzáró ünnepély 18 órakor a sportcsarnokban 
29-július 3. Hittanos tábor 
 

 


