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Öko-lógás 14 
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Kobaktréning 18 
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Újra itt a Diákcsemege! 

Megjelent a Diákcsemege tavaszi száma.  

A tartalomból:  

Mi minden történt velünk már idén? Nézd vissza a Hír-

lelőben! 

Új dolgokat tudnál meg diáktársaidról és tanáraidról? 

Keresd a Kíváncsiskodó rovatot! 

Nevetnél egy jót? Cél a Humor Herold! 

Mit olvasnak, hallgatnak iskolatársaid? 

Keresd a Kultur-arcúakban! 

Mi lesz a tavaszi divat? Irány a Stílus maga az ember! 

Miben volt régen más a Húsvét? Megtudhatod Bezzeg 

régen rovatunkból! 

Mi az orosz-ukrán háború háttere? Tanulmányozd a 

Vaktérkép rovatuk 

És még sok-sok történet, kép, emlék, érdekesség 

Egyszóval csemegézésre fel! 

A szerkesztők 
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Ébred a Mackó! 

Február 2-án ismét Mackók özönlötték el az iskolát, minden színben, formában és mé-

retben. Mindenki arra volt kíváncsi mit jósol a Mackó, milyen hamar érkezik már a várva 

várt tavasz. A Mackó közbenjárásának köszönhetően telünk elég enyhe volt (egy kis hó 

csak inkább tavasszal-áprilisban!-esett), de az igazán nagy felmelegedésre még várni 

kell. Mindenesetre a DÖK-nek köszönhetően sok vidámságot hoztak a medvék isko-

lánkba ezen az átlagos téli napon. 

 

A felvételi kihívásai 

Az év első negyedében a nyolcadik évfolyam számára a felvételi eljárással kapcsolatos 

teendők voltak a legfontosabbak. Sikeresen lezajlottak az írásbelik, (amit sajnos a 

COVID kissé hátráltatott, így voltak olyanok, akik csak a pótírásbeli tudták megírni) majd 

ezt követően a szóbeliken szereztek élményeket és értékes tapasztalatokat diákjaink. A 

húsvéti szünet után már az eredményeket is fogjuk tudni. Mindenkinek sok sikert! 

 

Iskolaújságunk 2. számában összegyűjtöttük a 2022-es év eddigi fon-

tosabb eseményeit, közösségi alkalmait. 

Új év-új számítógépek 

Iskolánk sikeresen vett részt a Humanitas Alapítvány pályázatán. 

Ennek eredményeként 35 db használt, de jó minőségű számítógé-

pet és hozzájuk tartozó monitort kaptunk. Hálás köszönet egykori 

diákunknak, Bakti Alexandra segítségének! A gépeket a diákok már 

januártól használhatták. 
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Farsang és télbúcsúztatás  

A COVID járványnak kö-

szönhetően az idei tanév-

ben sem tudtuk megren-

dezi iskolaszinten hagyo-

mányos farsangi rendez-

vényünket. Csipetnyi örö-

met okozott, hogy az osztályok össze tudtak jönni és 

egy együtt tudtak tölteni egy közös délutánt beöltözés-

sel, közös játékkal és nevetéssel. Két év után idén elő-

ször márciusban már nem kellet hosszú online oktatásra mennünk, ami reményt ad arra, 

hogy jövőre már ismét együtt tudjuk ünnepelni a Farsangot.  

A hetedik évfolyam a telet egy kirándulás keretében Mohácson, a Busójáráson és Pé-

csett búcsúztattata. Kö-

szönjük a Herceghalom 

Gyermekeiért Alapítvány 

támogatását a kirándulás 

megvalósításában. 

Sikerek a Nyugat-Pest-megyei Bolyai természettudományi csapatversenyen 

 

Az idei tanéveben Tauber Andrea tanárnő vezetésével három csapatunk indult el a Bo-

lyai természettudományos csapat-

versenyen. A hatodik osztályos kate-

góriában az „El bolhítók” csapata 

(Izményi Ákos, Csabai Áron, Dósa 

Dániel) I.helyezést értek el. Fruct 

Adél, Kazincy Maja, Stefanits Zorka 

és Debreczi Csongor (a „Pablo a pa-

pucsállatka csapat”) a hetedik évfo-

Ismét Zsámbéki döntő személyesen! 

Idén tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a Zsámbéki-Medence Kis Mate-

matikusa területi döntője. Az idei alkalom azért is volt nagyon különleges, mert két év 

után ismét össze tudtak jönni a környékbeli iskolák kis matekzsenijei és eltölthettek kö-

zösen egy délelőttöt a matematika izgalmas világában Ver-

senyünket az Érdi Tankerületi Központ Igazgatóasszonya is 

megtisztelte jelenlétével. Az írásbeli versenyt követően, a 

feladatlapok értékelését követően a versenyzők elégedet-

ten és boldogan, teli emlékkel hagyták el iskolánkat. Kor-

osztályonként a legügyesebbek a kupát idén is elhódítot-

ták. Külön gratulálunk iskolánk versenyzőinek.  
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Március 15-Nemzeti ünnep 

Az idei évben nemzeti ünnepünk méltó megünneplésére Lévai Rita tanárnő készítette 

fel a 3.b osztály tanulóit és a hetedik évfolyamosokat. A fellépők az iskolai és a községi 

ünnepen is lenyűgöző hangulatot teremtettek. A műsorban a líra, a mozgás és az ének-

lés is helyet kapott. A díszletek hűen jelenítették meg egy korabeli kis falu mindennap-

jait a szabadságharc idejéből. A műsorban közreműködött iskolánk szolfézskórusa Haj-

dú Kornélia vezetésével, és köszönjük Mayer Orsolyának a néptáncbetétek betanítását 

is. A községi rendezvényen tanulóink fellépését a Budakörnyéki Televízió élőben közve-

títette.  

 

 

Fuvolás sikerek 

Az alapfokú művészeti iskola fuvolás növendékei nagy sikerrel vettek részt április 1-én a 

szentendrei Vujicsics Tihamér AMI által szervezett „Nyitnikék” II. országos fuvolaverse-

nyen. Rozsnyó Zora ötödik osztályos növendé-

künk, az I. korcsoportban ezüst minősítést szer-

zett. Köszönjük Szántó 

Katalin felkészítését és 

Nagy Csaba zongora-

kíséretét. Művészeti 

Iskolánk növendéke 

Kiss Lujza a II. korcso-

A 4. osztályos korcsoportban Jászay-Tenkely Balázs II. helye-

zést ért el, Claus Dóra III. lett. Szász Liliána, Balogh-Csapár 

Eliza és Kerekes Laura negyedik helyezést ért el, míg Claus 

Lili területi hatodik lett. Köszönjük felkészítő tanáruknak Lá-

nyiné Balogh Ildikónak.  

5.-6. osztályos korcsoportban Dósa Dániel III. helyezést ért 

el, (felkészítő tanára: Széchenyi Zoltánné) Gergely Simon 

ötödik lett (felkészítő tanára. Enyedi Judit).  

A legidősebb korosztályban Lányi Lili ötödik helyezést ért el (felkészítő tanára. Enyedi 

Judit).  

Gratulálunk a versenyzőknek, köszönjük a felkészítő tanárok és a szervezők áldozatos 

munkáját!  



Április 1- Bolondok hajak napja 

Az idei április elsején a felsős diákok igencsak kitettek magukért mókában nem ismertek 

tréfát. Volt itt minden tábla teleragasztása post it-tel, tárgyak elrejtése, bekenése, de ami 

sok diákot lázba hozott, hogy ezen a napon bármilyen frizurával be lehetett lépni az is-

kolában. Jó néhányan kitettek magukért és olyan kreációkban (nekem a kedvencem a 

hajba rejtett madárfészek volt) jöttek iskolába, ami más napokon igencsak feszegette 

volna a házirend kereteit. De nem április 1.-én 

amikor mindenkinek lehetősége volt egy kis bo-

londozásra, remél-

jük jól éreztétek 

magatokat! 
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Április 11- a HAMI tavaszi költészet napi koncertje 

 

A költészet napja alkalmából 2022-ben végre megtarthattuk az alapfokú művészeti isko-

la Tavaszi koncertjét. Az idei alkalom két szempontból is különleges volt. Egyrészt első 

alkalommal léptek fel néptáncosaink községi rendezvényen, másrészt megnyithattuk há-

rom tehetséges képzős növendékünk- Frankó Alíz, Frucht Adél és Zolnai Viola- munkái-

ból készült önálló kiállítását, melyeket képzős tanáraik Lévai Rita és Szilaj Eszter támoga-

tása mellett készítettek. 

A rendezvényen a szolfézskórus és a több taggal bővült kamarazenekar mellett meghall-

gathattuk iskolánk legügyesebb versmondó diákjait is Budai Katit, Geiszt Annamáriát, 

Balogh Csapár Leonát akik, szép eredményeket értek el a pátyi területi versmondó ver-

senyen. 

A zeneiskola növendékei csodálatos darabokkal szórakoztatták a nagy számban össze-

gyűlt herceghalmi közönséget. Igazán örömteli volt egy ilyen összművészeti utazáson 

részt venni növendékein és felkészítőtanáraik segítségével.  
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Húsvéti készülődés 

Április utolsó hete a Húsvéti készülődés jegyében telt. Az osztályok osztálykeretben és 

egy Húsvéti iskolagyűlésen is készültek az ünnepre. A 3.a osztályos tanulók Húsvétoló 

néptánc előadással készültek Mayer Orsolya tanárnő segítségével. Az iskola tanulói gyö-

nyörű Tojásfát díszítettek fel az iskolaudvaron. Mindenkinek Áldott Húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 

Színház az egész iskola! 

Április hónapban több alkalommal látogatott színházi előadás iskolánkba így az alsós 

diákoknak nem volt más dolguk, csakhogy beüljenek az elsősök termébe és élvezzék a 

különböző színházi előadásokat. Április folyamán járt nálunk Néder Norbi színháza Bia-

torbágyról, de megfordult nálunk Fabók Mancsi bábszínháza és Tóth Krisztina bábos is. 

–bár a színházi előadások iskolai keretben valósultak meg mégis képesek voltak elvará-

zsolni az alsós diákokat. 

Osztályaink a Lázár Ervin Programban is részt vettek. A 7. évfolyam Szentendrén két mú-

zeumi kiállítást tekintettek meg. A Ferenczy múzeumban a Panta Rhei. című kiállítást lát-

hatták, melyen Melkovics Tamás szobrászművész munkáit tekintették meg; illetve a Két 

paletta. Modok Mária és Czóbel Béla kiállításán is részt vehettek. Mindkét múzeumban 

múzeumpedagógiai foglalkozásokkal fogadták diákjainkat. 

A program keretében az 5. osztály a Pesti Magyar színházban az Időfutár című darabot, 

a másodikosok Tündérszép Ilona történetét tekintették meg. 
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Sivatagban él a teve, locsolkodni jöttem, he-he. 

 

- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa? 

- ??? 

- Nyúl York. 

 

Húsvéti locsolóvers: 

 

Kék erdőben jártam, zöld ibolyát láttam. Holnap megyek a szemészetre. 

Zöld erdőben jártam, 

barna medvét láttam, 

szereti a mézet, 

add ide a pénzet! 

Rózsavíz a kezembe, hadd öntsem a fejedre! 

 

Egy kubai iskolában történelem órán híres külföldi emberekről tanulnak a gyerekek. 

- Miről volt híres Kolombusz Kristóf? - kérdi a tanárnő. 

- Vízum nélkül jutott el Amerikába… 

 

Pistike bőg, mikor az anyja hazaér. Kérdezi, mi a baj? 

- Az apu kétszer is megvert. 

- Miért? 

- Megmutattam az ellenőrzőt. 

- És? 

- Tele volt egyessel, kettessel. 

- Ezt megértem, de miért vert meg másodszor is? 

- Mert kiderült, hogy az ő gyerekkori bizonyitványát mutattam meg. 

 

- Pistike, mondj egy ritka Európai állatfajtát. 

- Tigris. 

- De Pistike, a tigrisek Ázsiában élnek. 

- Éppen ezért olyan ritka Európában. 

 

 

 

 

 

H
U

M
O

R
 H

E
R

O
L

D
 



Oldal   8    VIII .  évfolyam 2 .  szám  
K

ÍV
Á

N
C

S
IS

K
O

D
Ó

 

Frucht Adél 

 

Rajzolni kiskorom óta nagyon szeretek. 

Papám nagyon szépen tud festeni, raj-

zolni tőle is nagyon sokat tanultam. 

Első osztályban Rita néni osztályába ke-

rültem, aki miatt igazán megszerettem a 

rajzolást. Megtanultuk használni a színe-

ket és árnyékolni. Nagyjából mindent tőle tanultam. A művészeti iskolát megelőző rajz-

szakkörnek is tagja voltam, másodikban és ötödik éve vagyok tagja a művészeti iskola, 

képzőművészeti tanszakának. 

Szabadidőmben is sokat foglalkozom ezzel, mert alkotás közben teljesen ki tudok kap-

csolódni. 

Tervezem, hogy a középiskolában is ilyen irányban tanulok tovább. 

 

Frankó Aliz 

 

Kiskorom óta érdekel a rajzolás, már óvodás koromban is sokat rajzoltam otthon. 

Mikor elsős lettem Rita nénitől megtanulhattam sokféle ábrázolási módot és technikát. A 

rajzórákat mindig nagy izgalommal vártuk. Másodiktól már, az akkor induló rajzszakkör 

tagja is voltam, majd később a művészeti tanszak tanulója lettem. Sokat alkottam nem-

csak az iskolában, de otthon is, a magam és a családtagok örömére. 

Számomra a rajzolás, alkotás boldogságot jelent. Mindig szívesen szakítok rá időt. Remé-

lem ez végig kísér életem során. 

Örülök, hogy most többen is megismerhetik munkáimat.  

 

Zolnai Viola 

Elsőben kezdtem megszeretni a rajzot, mert Rita néni olyan jól tanított minket. 

A nagymamám is sokat segített, hogy fejlődjek, mert ő rajztanár volt, így minden nyáron 

sokat rajzoltam vele is. 

Másodikban rajzszakkörös, aztán pedig képzős lettem. Mindig örömmel veszek részt a 

foglalkozásokon, ahol jó, hogy nemcsak kötelező feladatok, de szabadon választható té-

mák is vannak, így a kreativitásom is szabadon szárnyalhat. 

Számomra nagyon fontos, hogy az alkotás során sok színt használjak, képeim vidám 

vagy meghitt hangulatot árasszanak. 

Azt tervezem, hogy rajzos középiskolában tanulok tovább. 

Képzősök bemutatkozása 
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Mikor kezdett el foglalkoztatni titeket a rajzolás? 

Adél: Igazából már oviban, de előtte is sokat rajzoltam. 

Alíz: Én is már az óvodában imádtam, de jelentősebben iskolában csináltam Rita nénivel. 

Viola: Elsőben kezdtem megszeretni, mert láttam hogy a többieket mennyire érdekli. Így kaptam 

kedvet hozzá! 
 

Terveztek-e ezzel valami komolyabbat a jövőben? 

Adél: Ha gimibe megyek, biztosan meg fogok jelölni egy művészeti tagozatot, de inkább csak 

hobbiként szeretnék vele foglalkozni. 

Viola: Nem igazán, inkább megmarad időtöltésnek. 

Alíz: Én még nem döntöttem el, de azt tudom, hogy soha nem fogom abbahagyni. 
 

Mi motivált arra, hogy elkezdjétek a rajzolást? 

Adél: Kiskoromban családtagjaim szülinapjára, ajándékként mindig rajzoltam valamit. Amikor is-

kolás lettem, rájöttem, hogy teljesen kikapcsol, közben semmin sem kell aggódjak, gondolkod-

jak. 

Alíz: Én is azért kezdtem, mert csakugyan kikapcsol. 
 

Emlékeztek még az első igazi sikerélményetekre? 

Adél: Azt hiszem, 4.-ben neveztünk be egy kék-fehér képzőművészeti pályázatra Rita nénivel, 

ahol külön díjat értem el. 

Viola: Nekem akkor történt, amikor ugyanezen a rajzpályázaton 1. helyezett lettem. 

Alíz: Az első sikerélményem akkor volt, amikor egy kiállítás keretében mindenki láthatta az alko-

tásaimat. 
 

Mi mást szoktatok még csinálni rajzoláson kívül? Van más hobbitok is? 

Adél: Versenyszerűen táncolok, nagyon szeretek lovagolni és sielni is. 

Viola: A rajzon kívül sok más hobbim van, például a fitness, a kempo, a zongora és a színjátszás, 

vagy éppen a tűzzománc. 

Alíz: Olvasok, kempozok, esetleg a kutyámmal játszok.  
 

Mióta fuvolázol? 

Zora: Másodikos koromban kezdtem el furulyázni, ezt követően már néhány hónap múlva fuvo-

lázhattam. A hangszer már első órán meg is szólalt. 
 

Mi motivált arra, hogy elkezd? 

Zora: Az unokatestvérem furulyázott, ami később nagyon megtetszett. Az iskolában is hallottam 

néhányszor ahogyan az emeleten fu-

voláznak, furulyáznak. 
 

Emlékszel még az első igazi sikerél-

ményedre? 

Zora: Sok koncerten voltam már, de az 

első sikerélményem az első fuvolaver-

senyemen volt, ahol ezüst minősítést 

értem el. 
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Mi ösztönözte a tanárnőt arra, hogy pedagógus le-

gyen? 

Bea néni: Mióta eszemet tudom mindig is pedagógus 

szerettem volna lenni, céltudatosan készültem erre a pá-

lyára. Az általános iskola elvégzése után óvóképző szak-

középiskolába tanultam tovább. A középiskola befejezé-

se után már úgy éreztem, hogy nemcsak a kicsi gyere-

kekkel szeretnék foglalkozni, hanem iskolás diákokat is 

örömmel tanítanék, így tanulmányaimat a Sárospataki 

Comenius Tanítóképző Főiskolán folytattam tovább. Pe-

dagógiai pályafutásomat kis létszámú fejlesztő osztály-

ban kezdtem, ami nagy kihívás volt számomra. A tanulási 

vagy részképességzavarral (tanulási problémával) küzdő gyermekek oktatása érdekében 

úgy gondoltam, szakmailag, módszertanilag fejlődnöm kell ahhoz, hogy eredményes 

munkát tudjak végezni, ezért elvégeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző 

Főiskolát tanulásban akadályozottak pedagógiai szakát.  

A pedagógusi pályáján kívül van-e olyan hobbi/tevékenység, amit a legszíveseb-

ben űz? 

Bea néni: A sport szeretete mindig jelen volt az életemben. Testnevelés tagozatos iskolá-

ba jártam, 12 évig versenyszerűen sportoltam. Atlétika, kézilabda, tájékozódási futás, ko-

sárlabda mindegyik sportágban kipróbáltam magam. Mostanában kevesebb időm jut a 

mozgásra, de az esti séta és futás sosem maradhat el nálam.  

Mi, vagy ki volt a legnagyobb hatással Önre élete során? 

Bea néni: A legnagyobb hatással az életemre a szüleim voltak. Mindig mellettem álltak és 

támogattak, ha kellett bíztattak, segítettek, hogy megtaláljam az életemben azt, ami bol-

doggá és elégedetté tesz.  

Mi deríti igazán jókedvre egy-egy nehezebb napon? 

Bea néni: Ha nehézségeim adódnak a családom szeretete az, ami feltölt és erőt ad, hogy 

átlendüljek a problémákon. Közel áll hozzám a zene is egy-egy fárasztó nap után vagy 

egyszerűen, csak ha rossz a hangulatom a zene nyugtat meg és derít jobb kedvre. 

Mesélje el a legsikeresebb szakmai élményét. 

Bea néni: Legemlékezetesebb szakmai elismerésem mindenképpen az volt mikor először 

iskolaigazgatóvá választottak. 10 éven át vezethettem iskolámat és nagy örömömre szol-

gált, hogy 5 év után újra választáskor minden szervezet: szülők, tanulók és kollégáim is 

bizalmat szavaztak nekem és egyöntetűen támogatták újbóli kinevezésemet 

Füleki Beáta Katalin– tanító 
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Észben tartom, hogy ne csak a tanítványt, hanem az 

embert is lássam.” – a fiatal tanár úr az idei tanévben 

kezdte meg a doboktatást művészeti iskolánk körei-

ben, most pedig megtudakoltunk tőle néhány érde-

kességet, hogy eleget tegyünk a kíváncsiskodó diákok-

nak! ☺ 

Hogyan kerültél a zenevilág, később a tanítás köze-

lébe?  

Azt hiszem, általános iskolás, hetedikes koromban 

kezdtem el dobolni tanulni. Az osztályunkban volt egy 

gitáros srác, akivel szerettünk volna zenekart alapítani, így hát mivel ő gitározott, ezért én gondoltam, hogy vagy 

basszus-gitározni fogok, vagy dobolni. Végül a dob mellett döntöttem, idő közben nagyon meg is szerettem ezt a 

hangszert. Úgy gondoltam, hogy én ezt komolyabban szeretném csinálni. A tanítás: valahogy mindig jól éreztem 

magam a zeneiskolákban, szerettem volna ilyen keretek között dolgozni. Szívből remélem, hogy sokáig, hosszú tá-

von folytathatom. Fél éve kezdtem, ez az első ilyen állásom, de eddig nagyon élvezem! 

 

Volt-e esetleg olyan meghatározó személy az életedben, aki nagy hatással volt rád pályádat illetően? 

Persze, valójában nagyon sokan. Sok művész inspirált, nagyobb sztárok. Vagy éppen olyan emberek, akik közelebb 

álltak hozzám, például édesapám, Majsai Gábor, aki szintén zenész, énekes. Az első dobtanárom is, Sárvári Kovács 

Zsolt, ő nagyon meghatározó és fontos személy volt, hat évig tanultam nála. Rengeteget motivált, ösztönzött, hogy 

komolyan vegyem a dobolást. Akik még igencsak erősen hatottak rám, és talán ők a legkiemelkedőbbek, az a 

Beatles zenekar. Az első számok, amiket megtanultam, azok is az övék közül voltak. Ahogyan egyre jobban elmélyül-

tem a zenében, egyre több stílust ismertem meg, eljutottam a jazz világába. 

 

Fontos, hogy a diákok ne csak játsszanak, hanem élvezzék is a zenélést. Feladatodnak tartod ezt elérni? Ho-

gyan motiválod növendékeidet? 

Szerintem ez a lényege a zenének, hogy élvezzük. Igyekszem, hogy az órák jó hangulatban is teljenek. Sokat segít, 

ha nem csak átható szigorral állunk a tanuláshoz, hanem nyitottak vagyunk a másik felé, beszélgetünk velük. Észben 

tartom, hogy ne csak a tanítványt, hanem az embert is lássam. 

 

Ha jól tudom, tanári munkán kívül több fellépésed van, egy jazzformációban is dobolsz. 

Igen, de tulajdonképpen nem csak egyben. Van egy, ami a saját nevem alatt fut, ez a Majsai Roland Trio. Ott általá-

ban inkább csak feldolgozásokat játszunk. A másik zenekarom neve Symbiosis 5, velük viszont saját számokon dol-

gozunk, én is próbálok írni! Dobolok még egy party zenekarban. Abban is nagy örömöm lelem, jó a társaság. A leg-

fontosabb, hogy olyan emberekkel zenéljen az ember, akikkel tényleg szereti csinálni.  

Van még néhány formáció, de talán ezek azok, amik lényegesebbek. 

 

Ezen kívül mivel foglalkozol szabadidődben? 

Szeretek sportolni, törekszem edzeni, annyit, amennyit tudok. Sajnos, vagy nem sajnos, mostanában egyre keveseb-

bet. De ez nem feltétlenül baj, mert szerencsére egész sok dolog van, ami most elfoglaltságot ad. Szoktam még vi-

deójátékokkal is játszani. 

Ha az ember komolyan foglalkozik zenével, akkor az eléggé kitölti az idejét. A szabadidőmet sokszor úgy töltöm, 

hogy végre le tudok ülni gyakorolni. Ezeket az időket is meg kell becsülni. 

 

Egy utolsó, lazább kérdés! Kutyás vagy macskás vagy? ☺ 

Hűha! Mindkettő állatot nagyon szeretem, de be kell valljam, inkább macskás vagyok! Nem tudom, miért. Igazából a 

kutyákat is szeretem, csak valahogy a macskák közelebb állnak hozzám. Volt sokáig egy macskám, aki nagyon cuki 

volt, mindig odabújt hozzám! ☺ A kutyák is aranyosak, de a macskák sokkal jobban elbűvölnek. Ha meglátok egy 

kutyát, akkor az mindig nagyon édes, de ha egy macskát, akkor az meg ’jaaaaaj’! :D 

Majsai Roland– dobtanár 

Az Év fiatal Jazz-zenésze 2022 
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Kicsiknek: 

Berg Judit: Rumini 

Amikor alsós voltam, közülünk nem sokan olvastak a gyerekek csak úgy 

maguktól könyveket. Egy regénysorozatnak azonban mindig előkerült a 

címe: ez a Rumini. Kifejezetten emlékszem, hogy még a magyar tan-

könyvünkbe is belekerült egy ajánló róla! Gondoltam, megosztom vele-

tek, hátha Ti is kedvet kaptok hozzá: 

A történet főszereplője egy szeretnivaló, bátor és agyafúrt kisegér, aki egy nincstelen 

jöttmentből vált a Szélkirálynő nevű tengerjáró vitorlás inasává. Útja során nemvárt ka-

landozásokba keveredik, hajmeresztő meglepetések érik őt és új barátait. Vajon hogyan 

birkóznak meg az életüket megkeserítő rablókkal? Esetleg az előtte sosem látott sziget-

lakókkal? Miféle szövetségesekkel találkoznak barangolásaik alkalmával? 

Frappáns, bohókás, kétségkívül bravúros! :) 

 

Nagyoknak: 

Victoria Aveyard: Vörös királynő 

Rengeteget gondolkodtam azon, mit is ajánlhatnék olvasásra a felsősöknek. Hát mit is, 

ha nem ezt? :) A fiatal irónő, Victoria Aveyard megálmodott egy szinte kísértetiesen jól 

felépített világot, benne váratlan (vagy inkább egyenesen sokkoló) fordulatokkal és feno-

menális jellemű karakterekkel. Nem is tagadhatnám, oda meg vissza vagyok tőle! :D  

A cselekmény – A társadalom két részre oszlik, meglehetősen éles határvonalakkal: vérük 

színe alapján vannak megkülönböztetve az emberek. Míg a vörösvérűek keserű rabszol-

gaságban élik életüket a nyomornegyedekben, háborúkban küzdve, az ezüstvérűek min-

den és mindenki feletti uralommal, isteni képességekkel rendelkeznek. 

Az elnyomásban élő vörösek között azonban akad valaki, aki kitűnik a tömegből: 

a 17 éves Mare Barrow élete szinte romokban, amikor is elfogad egy állást az ezüst ural-

kodó udvarában. Hamar felfedezi azonban, hogy vörös vére ellenére ő is halálos hata-

lommal bír… 

A sztori előrehaladtával egyre jobban kirajzolódik a vörösök szenvedése, de emellett lát-

ni, hogy az ezüstök sem aranykanállal esznek, köztük is sok az elégedetlen, a szolgasorba 

taszított. Igazán sajátos hangulattal rendelke-

zik a könyv. 

Szerintem megéri belekukkantani, hátha té-

ged is magába szippant! :) 
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Carson Coma 

magyar alternatív rockegyüttes  

A Carson Coma 2018-ban alakult, majd az utóbbi néhány év egyik legdinamikusabban 

fejlődő fiatal együttesévé vált. Zenéjük elengedhetetlen eleme a humor, nem is csoda 

hát, hogy ennyien követik nyomon azt, amit ők csinálnak és képviselnek.  

A gimis formációként indult zenekar éppen most márciusban mutatta be közönségének 

harmadik albumát, a Digitális / Analógot, ami hatalmas sikert aratott a rajongók köré-

ben, köztük én tetszésemet is kifejezetten elnyerte! :D  

Felkeltette az érdeklődésedet? Hallgass bele ezekbe a számokba: Pók, Kék Hullám Kem-

ping, Hobbihajótörött, Legjobb verzió 

Chip és Dale – A Csipet Csapat 

Egészen biztos vagyok benne, hogy szüleitek számára ismerősen 

cseng a régi-régi rajzfilmsorozat neve - Chip és Dale, a két minden 

lében kanál mókus új barátaikkal karöltve saját nyomozó irodát 

alapít, a Csipet Csapatot. A mese hihetetlen könnyedségével és 

humorával fog Téged megnyerni. 

Megismerkedhetünk a Csipet Csapathoz első küldetésük után csatlakozó Kvarg Lipót-

tal, a vérbeli izomegérrel, aki macskáktól való félelmével szórakozatja a nézőket, vagy 

esetleg a csinos egérlánnyal, Sziporka Hebrenccsel, akibe a két mókusfiú bizony fülig 

szerelmes. Az egyik leggyakoribb ellenfél Pukkandúr, a macska, azonban Niemand 

professzor sem a jók táborát erősíti! A kis csapat célja tehát, hogy jó útra térítsék eze-

ket a csirkefogókat, de ha mást nem, akkor legalább megállítsák őket ördögi tervük-

ben. 
 
A szív bajnokai 

A Diákcsemege előző számában is egy igencsak okító jellegű filmről 

írtam Nektek, ehhez most is tartom magam – mélyreható mondanivaló-

ja ezúttal a kitaszítást, megkülönböztetést helyezi központba, amit min-

denképpen fel kell ismernünk és tennünk is ellene mindennapjainkban! 

Az otthontalan, fekete bőrű Michael tragikus sorsa miatt sosem ismerte 

igazán a család fogalmát. Amikor S.J. összebarátkozik vele, nyomorából 

a kisfiú kedves családja – élén a szigorú, ám aranyszívű déli úrinővel – 

rángatja ki. Michaelről hamarosan kiderül, hogy nem is olyan ostoba, 

ráadásul remek focista. A család mindent latba vet, hogy a fiú életét rendbe hozza, 

még arra is készek, hogy a továbbiakban örökbe fogadják. 

Annak ellenére, hogy megrendítő jeleneteknek nincs híján, az egész filmet belengi a 

pozitív hangulat, így természetesen A szív bajnokai sem untató, a legkevésbé sem von-

tatott! Szívmelengető, vicces, emellett meseszép mondanivalója van és remek alakítá-

sokat láthatunk benne:) 

Igaz történet alapján. 
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Március második felében a Kikelet-projekthét tartotta lázban iskolánk tanulóit. 

A projekthét keretében került megrendezésre az 1848 méteres futás és a váltóverseny, 

melyen az alsó tagozatosok egy-, a felsősök két hatalmas kört futottak a közeli Kiserdő-

ben. A legsebesebben futók egy váltóversenyen is megmutathatták gyorsaságukat. 

Részt vettünk a Happy-héten, mely a vízívást népszerűsítette, idei jelmondata: “A leg-

egészségesebb választás a víz!”-volt. (Össze is gyűltünk az iskolaudvaron egy nagy víz-

ivásra). A hét keretében a diákok izgalmas installációkat (milyen innivaló mennyi cukrot 

tartalmaz) verseket és rajzokat készítettek a témában hangsúlyozva a tiszta ivóvíz és a 

vízivás fontosságát.  

A Víz világnapjára Lévai Rita tanárnő irányításával művészeti iskolánk képzős növendé-

kei külön kis kiállítással készültek, mely csodálatos háttérül szolgált a művészeti iskola 

Tavaszi koncertjén is. 

A projekhét keretében zajlott még az alsó-és felső tagozat vers-és prózamondó verse-

nye. A legügyesebbeknek lehetőségük volt bemutatkozni a pátyi területi fordulón is, 

ahol jónéhányan szép eredményeket értek el. Március 23-án diákjaink részt vettek a Si-

monyi Zsigmond Kárpát-medencei online helyesírási verseny helyi fordulóján is, értékes 

tapasztalatokat szerezve a magyar nyelv szépségeiről. 

A Kikelet-projekthetet március 26-án szombaton egy nagyon jó hangulatban és csodá-

latos napsütésben sikeresen lezajló Öko-nappal zártuk le. A hagyományoknak megfele-

lően kitakarítottuk az iskolát kívül-belül és rengeteget dolgoztunk az iskolaudvaron, 

hogy környezetünket minél szebbé és otthonosabbá tegyük. A nap keretében megújult 

a mezítlábas ösvény és a fűszerkert (köszönet Szilaj Eszter tűzzománc tanárnőnek a cso-

dálatos táblákért); újjászületett az udvarunkat lezáró térháló és a homokozó, de új szín-

ben (szép barna) pompáznak udvari padjaink is. Nem is beszélve a rengeteg régi s új 

növényről melyekre egyrészt a hosszú tél után már ráfért a gondozás és az esetleges 

pótlás. Köszönjük a közreműködést (és a finom falatokat) a Szülői Szervezetnek a lelkes 

önkéntes szülőknek, diákoknak és tanároknak. Vigyázzunk a megújult iskolaudvarra!  

 

Megújult az akvárium az aulában! 

A tél végéhez közeledve nagy munka zajlott iskolánk aulájában is. A 6/a osztály tanulója 

Görbe Hajna szülei segítségével egy nap kemény munkája árán teljesen kitisztította, s 

felújította a hosszú téli időszakban kissé elhanyagolt vízi élőhelyet. Sőt, munkájuknak 

köszönhetően új lakók is költözhettek az immár kristálytiszta vizű akváriumba. Nagyon 

köszönjük önzetlen munkájukat, mely az iskolánkba lépők egy megújult izgalmas térrel 

kerülhetnek szembe az épületbe való érkezéskor. Vigyázzunk rá! 
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Március 23-án megrendezték a megszokott tornaversenyt iskolánkban a tornateremben. 

22 versenyző versengett a helyekért. Az elején Mariann néni röviden köszöntötte a ver-

senyzőket. Utána Zoli bácsi elmondta a sorrendet. 1-10-ig pontozták a mutatványokat. 

Először gyűrű bemutatókat tartottak. Majd a talajgyakorlatok következtek, ahol szép 

mutatványok születtek. A szekrényről nem beszélve. Majd időre következett a kötélmá-

szás, ahol csak első hely számított. Majd az egész versengésnek vége lett, utána Mari-

ann néni rövid beszédet mondott, és vége is volt. Minden versenyzőnek gratulálok az 

eredményéhez.  

 

Az eredmények 

Herceghalmi Tornaverseny 

Helyezés Versenyszám/tanuló neve 

Összesített pontok 

5-6. lány 

1.  Marosi Hanna 

2. Kovács Viktória 

3. Beck Johanna 

5-6. fiú 

1. Leiszt Vince 

2. Mező Dávid 

3. Bakai Noel + Olasz Ádám 

7-8. lány 

1. Stefanits Zorka 

2. Mécsi Anikó 

3.  Zolnai Viola 

Kötél 

5-6. lány 

1. Kovács Viktória 

5-6. fiú 

1. Olasz Ádám 

7-8. lány 

1.  Zolnay Viola 

7-8. fiú 

1. Hegedűs Donát 
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GYÖNYÖRŰ DIVATSZÍNEKET HOZ MAGÁVAL 2022 TAVASZA 

 

Bár most a téli divat is színesebb a megszokottnál, a tavaszi szezon a legvadabb képze-

letünket is túlszárnyalja, már ami a friss, élénk, játékos árnyalatok halmozását illeti. 

Az öltözékünk árnyalatait leginkább aszerint válogatjuk össze, hogy mi az,                 

ami jól áll és tetszik nekünk, minden évnek megvannak a meghatározó színei, melyek a 

divat számos területét uralják. Idén igen változatosra sikeredett ez a paletta. 

 

Pink, minden mennyiségben 

A rózsaszín eleven és magas fényerejű tónusai egyaránt 

meghatározóak lesznek az új évben. A Pantone megne-

vezései alapján olyan árnyalatokkal bővül a divatvilág , 

mint a púderes Gossamer Pink, vagy a messziről sze-

met szúró Bubblegum, aminek tényleg a legtalálóbb 

meghatározása a rágógumi-rózsaszín. 

 

 

 

Hűsítő kék békés és vibráló verziókban 

A Spun Sugar egy légies, lazúros árnyalat, mely 

visszatükrözi a nyári égbolt legvilágosabb kékjét, 

míg a Super Sonic egy intenzív, sziporkázóan ener-

gikus, ragyogó szín.  

 

 

Derűs sárga, amennyi csak belefér 

Az idei év egyik uralkodó színe az Illuminating névre keresztelt napsárga, melynek bé-

kés kiegészítője a tengerparti kavicsokat megjelenítő nyugtató szürke. 2022-ben sem 

maradunk derűs sárga tónusok nélkül, a tavaszi kollekciókat elnézve, igencsak nagy 

szerep jut majd nekik a divatban. 
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Zöld, Zöld, Zöld 

A tél komorsága után jól fognak esni a derűs, roppanós 

zöld színárnyalatok, melyek között a lime tónusai is fel-

bukkannak. Már most is divatos a zöld szín, ám a tavasz 

a legvibrálóbb variációit hozza el! 

 

 

A lila sem búcsúzik el 

A pasztelles Orchid Bloom színtónust a természet ih-

lette, de szintén a tavaszi virágok színtobzódását ele-

veníti meg a dinamikusabb és vibrálóbb Dahlia is. 

 

 

A natúr színek sem vonulnak háttérbe 

A nude és barna tónusok továbbra is jelen lesznek a divat 

palettáján, és néhány változatuk kiemeltebb szerepet kap 

majd a trendek jóvoltából. A Coca Mocha és a Coffee 

Quartz lesz a barnák uralkodója, de izgalmas újításnak 

ígérkezik a narancsos, egzotikus Sudan Brown is.  

 

Kiegészítésnek jöhet a narancs! 

A friss gyümölcsös árnyalatok jól megférnek majd a virágszínekkel. A narancsot a hű-

vös, pasztelles kék, illetve a vibráló pink mellé is társíthatod, de a barna divatszínek mel-

lett éppúgy jól mutat majd. 
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Felsős feladat 

Alsós feladat 

A MEGFEJTÉSEKET NÉVVEL EGYÜTT KÉRJÜK A diakokcsemegeje@gmail.com  

CÍMRE BEKÜLDENI! 

A HELYES MEGOLDÁST BEKÜLDŐK KÖZÖTT JUTALMAKAT SORSOLUNK KI! 
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1. Péter elhatározta, hogy ezentúl hétfőn szerdán és pénteken mindig igazat fog 

mondani, más napokon pedig hazudik. Egyszer azt mondta a barátjának: "holnap iga-

zat fogok mondani!" Melyik napon mondta ezt? 
 

2. Egy családban 5 fiú testvér van és mindenkinek van 1 nővére. Összesen hány test-

vér van a családban?  
 

3. Egy 10 cm hosszúságú rudat 2cm-es darabokra fűrészelünk. Ha minden nap csak 

egy vágást ejthetünk a rúdon, hány nap alatt fűrészeljük el? 
 

4. Van egy folyó, amin át kellene kelnünk. Adott egy csónak is, amiben egyszerre csak 

egy dolgot vihetünk magunkkal a túlpartra. A feladat az, hogy átvigyük a kecskét, a 

káposztát, no meg a farkast. A probléma ott van, hogy ha magára hagyom a kecskét a 

káposztával, akkor a káposztának annyi. Hasonlóan a farkas is megeszi a kecskét, ha 

nem vagyunk ott. Hogyan vigyük át őket, hogy mind megmaradjanak? 
 

5. Egy négyzet alakú szobában minden sarokban ül egy macska. Minden macskával 

szemben ül egy macska. Minden macska mellett ül egy macska. Minden macska far-

kán ül egy macska. Hány macska van a szobában? 

1. Milyen szám jön a sorban? 16 06 68 88 ?? 98 

2. Hova kell berajzolni egy vonalat, hogy a következő egyenlet igaz legyen? 

5 + 5 + 5 + 5 = 555 
 

3. Egy vadász elindul délnek és megy 100 métert, utána keletre fordul és megy 200 

métert, majd ismét 100 métert megy északnak. Ezzel visszaérkezett a kiindulási he-

lyére. Ebben a pillanatban meglát egy medvét és lepuffantja szegényt. Milyen színű 

volt a medve? 

 

4. Van egy 5 és egy 3 literes edényünk, a célunk, hogy az 5 literes edényben 4 liter 

víz legyen. Hogyan érjük ezt el? (Az edényeket csak teletölteni tudjuk, átönteni a tar-

talmukat a másik edénybe, illetve kiönteni belőlük a vizet.)  

 

5. 9 látszólag egyforma érme közül az egyik hamis: nehezebb a többinél. Hány mé-

réssel lehet a hamis érmét egy kétkarú mérleg segítségével megtalálni? 

mailto:diakokcsemegeje@gmail.com
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Versenyeredményeink:  

Országos: 

 Bolyai Matematika Csapatverseny:  
20. hely: Olasz Máté, Turi Levente, Hodován Imre, Gyimóthy Máté (3.a) 

23. hely: Horváth Lilla, Kormányos Viktória, Nagy Klaudia, Izményi Sára (3.a.) 

31. hely : Király Dominik, Dávid Barnabás, Gergely Simon, Apostagi Csanád (5.o.) 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny: 8. hely: Csabai Áron, Dósa Dániel, Izményi Ákos ( 
 Lilavegyész kémia verseny: döntőbe jutottak: Lányi Lili, Szabó Benedek, Kükedi Lili és Vajda 
Zalán (8. és 7.o.)  
 Zöldokos kupa: 11. hely: Szabó Benedek, Csuba Nimród, Lőrincz Márton (8.o,) 
 Hermann Ottó Természetismereti verseny: 3. hely: Vajda Zalán (7.o.) 

Megyei, területi:  

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny:  

1. hely: Csabai Áron, Dósa Dániel, Izményi Ákos (6.b.) 
2. hely: Lányi Lili, Büki Boglárka, Hegedüs Donát Balázs, Szabó Benedek (8.o.) 
5. hely: Frucht Adél, Kazinczy Maja, Stefanits Zorka, Debreczi Csongor (7.o.) 
7. hely: Frankó Aliz, Zolnai Viola, Budai Ágnes, Vajda Zalán (7.o.) 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: 33. hely: Hartwig Anika (5. o.) 
 Zrínyi Ilona matematika verseny: legeredményesebb versenyzőnk: Hrebenku Dorka (3.a) 
 Vers- és prózamondó verseny:  

2. hely: Balogh-Csaplár Eliza (4.o.) 
3. hely: Kerekes Gréta (1.a.) 
4. hely: Geiszt Annamária (6.a.) 
5. hely: Budai Katalin (4.o.) 

Munkácsy Tehetségkutató Sakkverseny:  
2 . forduló 2. hely: Sántha Luca (3.a.) 
3. forduló 2. hely: Sántha Luca (3.a.), 
3. hely: Dobó Liza (3. a.) 
4. forduló: 1. hely: Hrebenku Dorka (3.a.) 
2. hely: Sántha Luca (3.a.) 
3. forduló A csoport: 2. hely: Pinho-Kovács Krisztián (1.a) 

Kenguru matematika verseny: 33. hely: Józan Veronika (2.b.) 
Sporteredmények:  

 Országos Kajak 2000 m, 5000 m: 1. hely-magyar bajnok: Mező Dávid (5.) 

 Országos Hip-Hop streetdance: 1. hely: Frucht Adél, Kazinczy Maja, Laután Kitti (7. és 6.a) 

 Országos, nemzetközi úszóversenyek: pillangó, mell, vegyes, gyors: 1. helyezések: Rékasi  
 Zsuzsanna (6.b.), Rékasi Eszter (8. o.) 
 Országos Super Fitness Show : 1. hely: Rékasi Zsuzsanna (6.b.),  Stefanits Zorka (7.o.) Kerekes 
Gréta (1.a.), Budai Katalin (4.o.) 

Művészeti iskolánk eredményei:  

 Zongoradarabok: arany fokozat: Zolnai Levente 
 III. Kis Zeneszerző verseny:  

 
 
 
 
 

Tanári különdíjban részesült több növendék felkészítéséért: Arielle Bidoul  

I. korcsoport 

1. díj Kunkli Dávid 

2. díj Balogh-Csapár Eliza, Kerekes Laura 

3. díj Hollósvölgyi Luca 

II. korcsoport 

3. díj: Csányi Csongor 

Dicséret díj: Deák Nimród, 

Geiszt Annamária 

III. korcsoport 

3. díj: Garamvölgyi 

Máté 
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Húsvéti szokások és hagyományok 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, Jézus Krisztus feltámadásának és vele az 

emberiség megváltásának ünnepe.  

Húsvét úgynevezett mozgó ünnep: egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott 

termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás és az újjászületés. Húsvét 

napja a niceai zsinat határozata (i.sz. 325) és az 1582-ből származó egyházi szabályzat 

szerint is a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22. és április 25. közé.  

 Húsvéti népszokások 

Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz. A hagyományok jelentős 

része nem épült be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, 

mint falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fent. 

 Barkaszentelés 

Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor – az ún. 

virágvasárnap – az emberek ruhájukat és lombos 

ágakat terítettek a Megváltó elé az útra. A 6. szá-

zadtól kezdve ekkor körmeneteket tartottak, ahol a 

pálma az időjárási viszontagságok mellett a külön-

féle varázslatoktól is megvédett. Nálunk ezt a 

szentelt pálmát helyettesíti a barka.  

Kiszehajtás és villőzés 

Virágvasárnap egy szalmabábut, többnyire menyecskeruhába öltöztettek. A kisze, vagy 

más néven banya a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője, amelyet a lányok énekel-

ve végigvittek a falun, majd pedig vízbe hajították vagy elégették. 

A kiszehajtás után sok helyen a villőzés következett. A lányok villőnek nevezett faágak-

kal járták a házakat, ezeket a faágakat felszalagozták, olykor kifújt tojásokkal díszítették. 

A kisze kivitele a tél kivitelét, a villő behozatala pedig a tavasz behozatalát jelentette. 

Nagycsütörtök - Krisztus utolsó vacsoráját az Olajfák-hegyén, majd elfogatását és szen-

vedéseinek kezdetét idézi. Nagycsütörtököt szokás zöldcsütörtöknek is nevezni és a jó 

termés reményében, valamint a böjt okán rendszerint valami zöldet, pl. spenótot fo-

gyasztani. Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómá-

ba ,,mennek“, s csak nagyszombaton szólalnak meg újra. 

Nagypéntek - Jézus kereszthalálának napja, a böjt és a gyász ideje. Nagypénteken szo-

kásos a keresztútjárás (14 állomás, azaz stáció), amely során felidézik Jézus szenvedésé-

nek egyes állomásait. Ezt a napot a népi babona szerencsétlennek tartotta, tilos volt 

mindenféle állattartással, földműveléssel kapcsolatos munka. Nem gyújtottak tüzet, 

nem fontak, nem szőttek stb.  

Nagyszombat - Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban 

feküdt, de harmadnapra, azaz húsvét vasárnap hajnalára feltámadt. Az esti körmenetek, 

a templomokban az új tűz gyújtása, mely Jézus és egyben a remény jelképe azt adja hí-

rül, hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel van. Este ,,visszajönnek“ a harangok Rómá-

ból. Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt is. Szokás volt ezen a napon az első 

harangszóra kiszaladni a kertbe és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés 

lehulljon, és ne legyen férges az új.  
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Húsvétvasárnap - A feltámadás vasárnapja. Ehhez a naphoz tartozik az ételszentelés ha-

gyománya: a sonka, a bárány, a kalács, a tojás, a bor megszentelése a templomban. A 

húsvéti ételek sorában a bárány Jézust jelképezi, a tojás az élet, az újjászületés szimbó-

luma. A szentelt ételeknek mágikus erőt tulajdonítottak, számos hiedelem fűződik hoz-

zá. A húsvéti kalács morzsáját a tyúkoknak adták, hogy sok tojást tojjanak, vagy meg-

őrizték, s nyáron a verebek kártevése ellen kereszt alakjában meghintették vele a gabo-

naföldeket, de ismeretes olyan is, hogy tűzbe vetették, hogy a túlvilágiaknak is jusson a 

szentelt ételből. A szentelt sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat te-

remjen. A húsvéti szentelt tojáshoz kapcsolódó hagyomány, hogy egy-egy tojást ketten 

ettek meg, hogy ha eltévednek, jusson eszükbe, kivel ették a húsvéti tojást. 

Emellett ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, nem 

hajtották ki és nem fogták be az állatokat. 

Húsvéthétfő - A locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító, 

termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Eredete a ke-

resztelésre utal, valamint arra a legendára, amely szerint 

a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat a 

zsidók locsolással akarták elhallgattatni. 

A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járják a há-

zakat és különböző versek, énekek kíséretében locsolják 

meg a lányokat, asszonyokat. Az ,,öntözésért“ cserébe a lányok piros tojást adnak a le-

gényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a legenda úgy 

tartja, hogy a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve megszínezte az éppen ott 

imádkozó nő kosarában található tojásokat. 

Húsvéti korbácsolás 

Fejér megyében a fűzfavesszőből négyszögűre font korbácsot sibának nevezik. A kor-

bácsot 4, 6, 8, 9 szálból összefonták és csomót kötöttek a korbács végére. A legények 

húsvéthétfőn ezzel csapkodták meg a leányokat, közben ezt mondogatva: Keléses ne 

légy/Bolhásos ne légy, Esztendőre frissebb légy! 

Suprikálás A Felföldön és a szlovák–magyar lakta területeken a lányok korbácsolják 

meg a húsvéti locsolást végző legényeket. 

Komatálküldés 

Húsvét hétfőjén és húsvét vasárnapját követő vasárnap, azaz fehérvasárnap volt szokás 

a komatálküldés. Ez a szokás komálás, mátkálás, vésározás néven is ismert. Az Ipoly 

mentén a leányok ilyenkor azoknak a legényeknek küldtek tojást, akik farsangkor tánc-

ba vitték őket. A Dunántúlon az ajándékot ünnepélyes formában, vers, mondóka vagy 

dal kíséretében adták át: Komatálat hoztam/Föl is aranyoztam/Koma küldi komá-

nak/Koma váltsa magának. 

Húsvéti kereplő 

Húsvéti kereplés, kerepülés, kelepelés, pörgetés. Minden régió más nevet használ rá. A 

hagyomány szerint ezek a hangok a Rómába elrepült harangokat pótolják a nagycsü-

törtöktől nagyszombatig terjedő időszakban. A hétköznapokban főleg fiúk járták körbe 

a falut, énekeltek és kerepeltek. A kereplés rendszeresen kora reggel, délben és es-

te zajlott, illetve még nagypénteken 15 órakor, azaz Jézus Krisztus halálának órájában. 

Az utolsó kereplés nagyszombaton délben a falu bejárásával és énekkel zárult. 
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Kellékek: 

 Fehér papír az alapnak és a nyuszinak 

 

 Színes papír a tojásoknak 

 

 Filcek, ceruzák 

 

 Olló 

 

 Ragasztó 

  

Elkészítés: 

Készítsd el, tehát rajzold meg és vágd ki a sablonokat (tojás, nyuszi, koszorú alapja). 

A koszorút akár tányér segítségével is megrajzolhatod a fehér papírra. Karton is lehet az 

alap, az még tartósabb. 

A sablonok segítségével készítsd el a tojásokat, a koszorú alapját és a nyuszit. A tojáso-

kat díszítheted tetszés szerint. A legegyszerűbb, ha filccel vagy ceruzával pöttyözöd. 

A nyuszi feje is egy tojás, amire két fül és egy papírból vágott háromszög, azaz az orr ke-

rül. Ragaszthatsz rá masnit, de meg is rajzolhatod, akárcsak a szemet és a bajszot. Ra-

gaszd az alapra előbb a tojásokat úgy, hogy kicsit fedjék egymást, majd alulra – középre 

– a nyuszi kerül. Hagyd megszáradni, és akár akasztót is készíthetsz rá. 

 

/Kata/ 

Húsvéti tojáskoszorú 
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Márciussal beköszöntött a tavasz. Az idő elkezdett melegedni és a fák is rügyezésnek 

indultak. A madarak is hazatérnek. A busójárás már elűzte a telet, így, hogy már hivata-

losan is elment megünnepelhetjük egy új évszak kezdetét. Ünneplés viszont nincs vala-

mi finomság nélkül, ma bemutatok nektek egy egyszerű és otthon elkészíthető kis 

desszertet a tavaszi napokra. 

Érzékenységek: 

 

 

Hozzávalók: 

 100 g darált keksz 

 150 g finomliszt 

 110 g vaj (olvasztott) 

 4 ek cukor 

 250 g mascarpone 

 115 g görög joghurt 

 0.5 citromból nyert citromlé 

 1 citromból nyert citromhéj 

 1 csomag vaníliás cukor 

 2 dkg porcukor (vagy több, ízlés szerint) 

 30 dkg eper 

 1 ek napraforgó olaj (a forma kenéséhez) 

 1 csipet só 

 

 

Elkészítés: 

 Melegítsük elő a sütőt 180 °C-ra. Kenjünk ki egy 12 db-os muffinsütőt vékonyan 

olajjal. 

 A kekszet zacskóba téve, nyújtófával zúzzuk porrá. Tálba téve adjuk hozzá a lisztet, 1 

csipet sót, 4 ek. cukrot és az olvasztott vajat. Keverjük össze. A morzsát osszuk el a 

muffinsütőben (1-1,5 ek. adagokban). Toljuk 10 percre a sütőbe, hagyjuk kihűlni. 

 Keverjük össze a mascarpone-t a joghurttal, porcukorral, vaníliás cukorral, a citrom 

héjával és a fél citrom levével. Töltsük habzsákba. 

 A kihűlt kosárkákat vegyük ki a formából, nyomjunk bele a krémből, tegyünk rájuk 

szeletelt epret. Tálalásig hűtőben tároljuk. 

Mini epres Cheesecake 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mascarpone
https://www.nosalty.hu/alapanyag/gorog-joghurt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/citromle
https://www.nosalty.hu/alapanyag/citromhej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vanilias-cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/eper
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
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Ebben a rovatban a nyelvtudásotokat tesztelhetitek/fejleszthetitek. 

 

 

1.What should you do to prepare for 

all the Easter treats? Eggs-ercise! 

 

2. What is Easter Bunny’s favorite kind 

of music? Hip-hop! 
 

 

 

 

 

 

 

3. What's the Easter Bunny's favorite sport? 

Basket-ball. 

 

4. What happens if you tell a joke to an Easter 

egg? It cracks up. 

 

5. What did the Easter egg ask for at the hair 

salon? A new dye-  job. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Knock, knock! Who's there? Alma. Alma who? Alma Easter candy is gone! 
 

7. Knock, knock! Who's there? Police. Police who? Police hurry up and find all the 

eggs. 
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VAKTÉRKÉP 

Napjaink háborúja 

A háborúk mindannyiunk számára a történelemhez kapcsolódnak, sajnos azonban nap-

jainkban is előfordulnak. 2022.február 24-én kezdetét vette az Ukrajna elleni orosz invá-

zió. Mára számos civil elhunyt, a többieknek pedig kilátástalan a helyzetük. Ukrajna az 

oroszokkal küzd, Oroszország pedig az ellene bevezetett szankciók* ellen.  

A háborúnak több előzménye is van, ezek közé 

tartozik Ukrajna közeledése a NATO*-hoz, ez a 

háború fő kiváltó oka. Sokan azt hitték, a háború-

nak sokkal hamarabb vége lesz, ám az ukrán el-

lenállás és az orosz harcikedv csökkenése nem 

ezt támogatja. 

 Az ukrán civilek helyzete eléggé kilátástalan, 

nem tudják mi lesz holnap, holnapután. Az okta-

tás, mint ahogy minden más, egyik napról a másikra állt le. Az ottani iskolás gyerekek 

viszont nincsenek szerencsés helyzetben, senki nincs abban. Még az oroszok sem, hi-

szen megannyi civil életét keserítik meg az ellenük bevezetett szankciók ellen: az orosz 

sportolók például nem vehetnek részt az olimpián, egyéb versenyeken sem, a legtöbb 

amerikai terméket már nem lehet megtalálni az orosz boltok polcain, még a 

McDonald’s is kivonult Oroszországból. 

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin célja, hogy a NATO ne érje el a határait, míg Ukrajna és 

Volodimir Zelenszkij célja a haza védelme. Több béketárgyalás is zajlott már az ügyben, 

de sajnos nem sikerült megegyezniük. 

 A háború minket is érint, hiszen Kárpátalján élnek magyarok is, és akár őket is elérheti 

a háború. A harc ráadásul a szomszédunkban zajlik, tehát menekültek is érkezhetnek 

hozzánk. 

Azt, hogy a háborúnak mi lesz a kimenetele, 

vagy, hogy milyen következményei lesznek, 

még nem lehet tudni. 

 

 

 

*szankció: Törvényszabta, vagy társadalmi 

következmény. 

*NATO: /nátó/ 30 ország katonai szövetsége, melynek célja, hogy politikai és katonai 

eszközökkel őrizze meg a tagjai szabadságát és biztonságát. 
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1 – Havonta nagyjából 6000 új számítógé-

pes vírus lát napvilágot. Az első 1983. nov-

ember 10-én “született meg”, Elk Cloner né-

ven. 

 

2 – Az első számítógéphez használt egeret 

1964-ben készítette el Doug Engelbart, 

mégpedig fából. Az akkori egér messze volt 

a mai több gombos, sok-sok dpi-s gamer 

egerektől, hiszen ez csak vertikálisan, vagy 

horizontálisan tudott mozogni és összesen egy „nagy piros” gomb volt rajta. 

 

3 – Az átlagos ember egy perc alatt hússzor pislog. Kivétel, ha egy gép kijelzője előtt ül, 

hiszen akkor csak 7-szer. Aranyos kiscicás videóknál az átlagos pislogási szám 0 és 1 kö-

zött konvergál. 

 

4 – Az első elektro-mechanikus számítógépet 1939-ben fejlesztették ki. Ez sokkal inkább 

felel meg egy számológépnek, a mai ismert gépek őse csak a 60-as évek környékén ké-

szül el. 

 

5 – Havonta nagyjából 1 millió új internetes domaint regisztrálnak. 

 

6 – 2.2 milliárd felhasználójával, ha a Facebookot országgá nyilvánítanánk, alig lenne ki-

sebb, mint a dobogó első és második helyezettje, együttvéve. Kínában 1.390 milliárd, 

míg Indiában 1.320 milliárd ember él, így ezek együttes értékétől alig 500 millió ember-

rel van lemaradva a weboldal. 

 

7 – Az első merevlemez, ami 1979-ben készült el, 5 MEGAbyte adat tárolására volt ké-

pes. Manapság az 1024 GIGAbyte már alap követelmény egy átlag notebookban. 

 

Érdekes Informatikai Tények 
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8 – Az IBM előállított egy chipet, amin 30 milliárd tranzisztor van. Ezt nagyjából akkora 

területre szűkítve, mint egy átlag mutatóujj hegye. 

 

9 – Az online vírusok 20%-a szer-

vezetbűnözésből származik. A 

cyber-bűnözés egyre 

nagyobb teret nyer manapság, 

ezért egyre nagyobb a figyelem 

felé a nemzetközi 

jogrendszerben és a büntetőjog-

ban is. 

 

10 – A világ legdrágább note-

book-tokját szám szerint 8800 

válogatott, csiszolt gyémánt 

díszíti, valamint a tok szájánál lévő szibériai tigrisszőrme. Az ára 2 milliárd 401 millió fo-

rint. 

 

11 – Az első IBM PC készítőit a „Piszkos tizenkettőként” is szokták emlegetni. Igen, egy 

tizenkét fős brigád munkájának köszönhetjük (többek közt) a személyi számítógépek 

forradalmát. 

 

12 – Az emberek átlagosan 10%-kal lassabban olvasnak képernyőről, mint papírról. 

 

13 – A NASA internetsebessége 91 GB/másodperc. 

 

14 – A Samsung 38 évvel és 1 hónappal idősebb az Apple-nél. 

 

15 – 1956-ban 5 megabájt (5 MB) adat egy tonna súlyú volt. 
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Beköszöntő—Szerkesztők 
Hírlelő—Szerkesztők 

Kíváncsiskodó -  T. Petra  
Kultúrarcúak — B. Lilien 

Kézművelő – P. Kata  
Süssünk-aüaaünk—H. Donát Balázs 

Vaktérkép — L. Lili 
Kobaktréning - L. Lili 
Tornacsuka—T. Bátor 

Infotan—Sz. Beni, Cs. Nimród 
Bezzeg régen—S. Zorka 

A stílus maga az ember—K. Klau 
Ahány nyelvet beszélsz—R. Janka, B. Anna 

Humor Herold—R. Ágoston 
Zárszó—HGM 

 
A szám elkészítésében közreműködött:   

Horváthné Gacsályi Marianna, Nagy Lajos 
Elérhetőségek: diakokcsemegeje@gmail.com,  

iskola.herceghalom.hu/diakcsemege 
Szerkesztőségi megbeszélés: hétfő 7. óra, 8. osztály terme. 

 
Észrevételeiteket, ötleteiteket e-mailben várjuk. Ha kedved, vagy témaötleted van,  

csatlakozz nyilvános szerkesztőségi megbeszéléseinkhez!  
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