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Virágvasárnap lévén, mára sok nyugalmat, kirándulással 

eltöltött szép napot kívánunk! 

DE aztán... 

Húsvét hétfı a magyar népéletben a locsolkodás napja. A 

locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvét 

hétfın hajnaltól a fiúk vízzel, vagy illatos kölnivel locsolják meg az 

ismerıs lányokat. 

Vízbevetı, vízbehányó hétfınek nevezték, ugyanis még ötven évvel 

ezelıtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az 

itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb 

ruhájukban pompáztak. A városokban, illetve napjainkban a 

finomabb formája az elterjedt, amikor illatos parfümféleséggel, 

locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott tojást. 

A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A víz 



megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a 

szokásnak, mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel 

locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is 

tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus 

sírját ırzı katonák a feltámadás hírét vevı, ujjongó asszonyokat 

igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták ıket.  

Lehet sokféleképpen locsolni... 

Ahogy elıdeink szokták... 

 

...és ahogy manapság... 



 



 

 

Mi ezek helyett sokkal stílusosabbat, egy vagy több 

hungarikumot ajánlunk... 



 

Arra azért vigyázzatok, hogy a sok locsolkodás után 

nehogy így járjatok... 

 

Mert akkor a 0 tolerancia elve szerint Nektek csak ilyen 

parkoló jut... 



 

Ha meg már ilyet láttok... 



 

...vagy lelki szemeitek elıtt már ilyen képek villannak 



be... 

 

Akkor nagy baj van...gyorsan menjetek haza - ha még 

tudtok... és tegyétek azt a sok begyőjtött tojással, mint 

İ... 

 
 

Összefoglalva: azt kívánjuk, érezzétek jól Magatokat!!!  
Ha valaki esetleg nem tudná...  

 

Húsvéti szimbólumok 
 



Húsvéti tojás 
A tojás ısi termékenység szimbólum, szinte minden népnél 

fellelhetı. A születés, a teremtés (l.: Kalevala), a megújhodás 
jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. A tojás 

szimbolikáját még a baromfitartással nem foglalkozó északi 
népeknél is felleljük, ık a madarak tojásait győjtötték az erdın. 
Magyarország területén már az avarkori sírokban is találtak 

díszített tojásokat. A bukovinai székelyek a nagyhéten felállított 
jelképes Krisztus-sírba is tesznek díszes tojást. 

 
Húsvéti barkaág 

A másik alapvetı húsvéti szimbólum Magyarországon a barkaág, 
melyet a templomban is megszenteltetnek. Ennek eredete a 
virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza. A mediterrán 

országokban ilyenkor pálmaágat vagy olajágat szentelnek, a 
hagyomány szerint ugyanis Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az 
emberek a béke jelképét, pálmaágat tartottak a kezükben. A mi 
éghajlati viszonyaink közepette természetesen a pálmaág nem áll 
rendelkezésre, ezért itthon a barka vette át ennek szerepét. Északi 

országokban, ahol a barka sem nyílik ki Húsvétra, valamilyen 
éppen rügyezı ágat vagy száraz virágokat visznek a templomba 

virágvasárnapon. 
 

Húsvéti bárány 
A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon az utóbbi idıben 
jelentısen csökkent, de ábrázolásokon, képeslapokon még mindig 
sőrőn találkozni vele. Hazánkban a bárányhús fogyasztása egyre 
ritkább, bár a múlt század elsı felében juhtartó vidékeken még 

gyakori volt a húsvéti tejes (szopós) bárány fogyasztása, amelyet 
napjainkra szinte teljesen kiszorított a sonka. Mediterrán 

vidékeken fıleg Görögországban és Olaszországban viszont az 
ünnepi asztal elmaradhatatlan része a sült bárány. A jelkép 

eredete bibliai, a zsidók bárányt áldoztak Istennek, és 
bárányvérrel kenték be házuk ajtaját, így a halál angyala elkerülte 
ıket az egyiptomi rabság évei alatt (elkerülés- Pészach). Jézus 
kereszthalála is az áldozatot hordozza magában, hiszen halála 
által váltotta meg az emberiséget (Agnus Dei- Isten báránya). 

 
Húsvéti nyúl 

A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk csak a 
polgárosodással, a XIX. század folyamán honosodott meg. Eredete 
igen érdekes, a húsvéti Holdban egy nyúl képét vélték felfedezni, 

azon kívül a nyúl maga is termékenység szimbólummá lett, 
rendkívüli szaporasága okán. Szintén német hatásra terjed 

napjainkban az a szokás, hogy a barkaágat feldíszítik kifújt piros 
tojással, apró figurákkal. 

 
A húsvéti tojás (piszanka) 



A locsolkodásért cserébe hímes, de legalábbis festett tojás jár a 
fiúknak. Sok változata és technikája létezik mind a tojáshímzésnek 

mind a festésnek. Egy legenda szerint mikor Krisztus a 
keresztfán függött, elıtte egy asszony egy nagy kosár tojással állt 
meg imádkozni, és Krisztus vére rácseppent a tojásokra. Ezért 
szokás a húsvéti tojást pirosra festeni. A vallásos magyarázaton 

túl a piros szín nemcsak a 
vért, az életet, hanem a szerelmet is jelképezi, és ezért a piros 
tojás szerelmi ajándék, szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor. 

 
Locsolóvers 

Külön mőfajjá fejlıdött a locsolkodáshoz párosuló - néha 
engedélyt kérı, néha humorosan fenyegetı - rövid vers 

elmondása. Sok közismert változata létezik, de rögtönzöttek is 
vannak. 

 
Vesszızés 

A locsolkodással egyenértékő szokás volt a vesszızés. Sibának 
nevezték az 

általában főzfavesszıbıl font vékony korbácsot, amellyel a 
legények megcsapkodták a lányokat. A vesszıre ezután a lányok 

szalagot kötöttek és a fiúkat borral vendégelték meg. 
 

Hajnalfa 
Húsvéthétfı hajnalán a legények a kiszemelt lány kerítéséhez egy 
fiatal fát erısítettek, majd másnap bebocsátást kérve alaposan 

megöntözték a leányzót. 
 

Húsvéti szokások más országokban 

Finnország 

Északon csendesen ünneplik a húsvétot, ott a nagyhetet is csendes hétnek 

nevezik. Nagypénteken gyászruhába öltöznek, nem szabad tüzet gyújtani, 

és nem lehet érintkezni se az ismerısökkel, se másokkal. A böjtöt is 

szigorúan betartják, enni csak naplemente után szabad. 

Németország 

Németországban nagypénteken letakarják a kereszteket. A szombat estéig 

tartó szigorú böjt után a családok vasárnapi ebédjén a fı szerepet a piros 

tojások és a bárány alakú torta kapja. A gyermekek húsvétkor a 

kertekben elrejtett húsvéti tojások és sütemények után kutatnak, amiben 

a felnıttek is szívest-örömest segítenek nekik. Szokás még húsvéti 

máglyát rakni, melyen a karácsonyfákat égetik el, így búcsúzva a téltıl, és 



köszöntve a tavaszt. 

 

                   Lengyelország 

Az ételáldáshoz itt nem kend be kötött tányérban, hanem kosárban viszik 

a hívek a templomba az elıkészített ünnepi ételeket. A kosár tartalma is 

sem egyezik meg teljesen a magyarországi hagyományokkal: van benne 

piros tojás, kenyér, torta, só, papír, fehér kolbászkák és marcipán. A 

vasárnapi családi reggeli ugyanolyan fontos, mint a karácsonyi vacsora. 

Mielıtt nekilátnának az evésnek, mindenki jó szerencsét és boldogságot 

kíván a többieknek, és a húsvéti tojás egynegyedét odaadják egymásnak. 

Amerikai Egyesült Államok 

A kisebb gyerekeknek a lányok eldugják a tojást, míg a nagyobbak egy 

kosárba kapják az ajándékot. A lakást feldíszítik színes tojásokkal. Itt nem 

szokás locsolkodni, de mind a fiúk, mind a lányok kapnak ajándékot. 

Állandó szimbólum náluk a kereszt, amely minden évben megjelenik. 

 

Szijártó Miklós 7.z 



Igazolták, hogy a tojás csúcstáplálék 
A hétköznapi tojást brit kutatók szerint szuperételnek kellene kikiáltanunk, mivel 
nagyon jó hatással van egészségünkre és még az elhízás leküzdésében is segít. 
Táplálkozástudósok szerint a tojás a táplálékban egyik leggazdagabb élelmiszer és azt 
ajánlják, hogy az optimális hatás eléréséhez legalább napi egyet fogyasszunk el belıle. A 
tojás fontos szerepet játszhat az egészségmegırzésben, valamint a fogyásban és a testsúly 
megtartásában is. Kiderült, hogy miközben kalóriában szegény, igen gazdag fehérjében 
és tele van olyan, az egészség szempontjából fontos alapvetı tápanyagokkal, mint a D és 
B12 vitamin, a szelén és a kolin. A vizsgálat azt is megerısítette, hogy a fehérjét 
tartalmazó élelmiszerek között a tojás tartalmazza a gyermekek, serdülık és fiatal 
felnıttek számára a növekedéshez és fejlıdéshez nélkülözhetetlen aminosavak 
leggazdagabb keverékét A tojásfogyasztásból a legtöbbet a gyermekek, a tizenévesek és 
az idısebbek, továbbá a sok húst fogyasztók és a tejet nem ivók profitálhatnak. A tojás 
nagyon fontos D-vitamin forrás, és fogyasztása jelentısen növelheti a napi bevitelt. Egy 
tojás a napi ajánlott bevitel több mint 20 százalékát biztosítja, kettıvel pedig 
szükségletünk közel felét fedezhetjük.  
 
 

 
HOROSZKÓP /ÁPRILIS/ 

 
Szőz: 

Semmiképp ne keveredjen kétes ügyekbe ebben a hónapban! Kerüljön minden olyan 

helyzetet, amikor nem lehet ıszinte, vagy ahol kimondottan hazudnia kell. Bármilyen 

apróságnak tőnik is egy ilyen helyzet, súlyos félreértések adódhatnak belıle, 

amelyeket talán soha nem tud helyrehozni. Játsszon nyílt kártyákkal, vállalja a 

véleményét és annak következményeit. Ne álltassa magát azzal, hogy csupán 

átmenetileg volt kénytelen másképp beállítani a valóságot! Szabadidejében keresse a 

lehetıséget a szépre, a harmonikusra, a kiegyensúlyozottra. Amikor csak engedi az 

idı, legyen minél többet a szabad levegın, hogy átjárja az éledı természet ısereje.  

Mottó: „Az egész élet egy folytonos újrakezdés.” 

Kos: 

Többször elıfordult már, hogy jó szándékú segítsége épp ellenkezı hatást váltott ki, esetleg irigykedést vagy 

ellenállást, Ön ennek ellenére nem veszíti el a hitét és továbbra is bármikor kész segíteni. Tudja, hogy az 

ellenállás oka csupán annyi, hogy az illetı fél meglépni egy következı lépést és ameddig csak lehet, halogatja a 

megváltoztathatatlant. Mivel Ön is végigment ezeken a fázisokon, pontosan tudja, hogy ilyenkor mivel lehet 

bátorítani a másikat, mi adhat neki erıt. Arra azonban figyeljen oda, hogy partnere tempójában haladjanak és ne 

Ön diktálja a tempót. Hagyjon elegendı idıt arra, hogy megérjen a másikban a döntés és legyen ereje a 

következmények elviseléséhez is!  

Mottó: „Ahol az akarat, ott az út.” 

Bika: 

Egy új kapcsolat kibontakozása kapcsán vagy egy párkapcsolati probléma megoldása során kirajzolódik Önben 

az a minta, ami alapján kapcsolatait alakítja. Ebben a hónapban meglátja, mi mindent mérlegel annak 



eldöntéséhez, hogy a másikban milyen lehetıségek rejlenek, leginkább a biztonságot illetıen. Ez persze nem 

csak anyagi biztonságot jelent, bár ez sem utolsó szempont az Ön számára. Önnek fontos tudnia, hogy a másik 

valóban képes megosztani Önnel, mindazt, amit megélnek együtt. Nem lehet benne „fél szívvel” a kapcsolatban, 

az érzésekben, a beszélgetésekben. Éreznie kell, hogy szinte birtokolja a másikat, hogy összeolvadnak, amiért 

cserébe Ön is mindent képes odaadni.  

Mottó: „Annak a hajónak, amely nem tudja merre tart, egyetlen szél sem a megfelelı.” 

Ikrek: 

Egyszerre több csatornán keresztül képes érzékelni az Önt érı hatásokat és ezek sokfélesége gyakran 

megnehezíti, hogy döntést tudjon hozni. Sok más jeggyel ellentétben az Ikrek képes egyszerre igaznak érezni, 

hogy eszével nemet mondana egy kapcsolatra, miközben szívével vagy épp érzékeivel igent. Márciusban több 

ilyen szituáció is adódik, és mások ezt könnyen döntésképtelenségnek bélyegzik, pedig egyszerően csak képes 

megosztani önmagát. Tudnia kell, hogy nincs rossz döntés! Csak tapasztalatszerzés létezik! Ha egy idı után 

esetleg úgy érzi, a választása nem teszi boldoggá, akkor szert tett egy értékes tapasztalatra. Ne aggódjon amiatt, 

hogy lemarad bármirıl is. A legfontosabbról, a folyamatos tanulásról nem tud lemaradni.  

Mottó: „Többnyire a gondolkodás tesz bennünket boldogtalanná.” 

Rák: 

İrizze meg józanságát, elıször gondolkodjon, és csak azután szólaljon meg erıit koncentrálva. Most leginkább 

realizmusára és tetterejére van szükség, ez nem az álmodozás vagy a pihenés hónapja. Mutassa meg, mi rejlik 

Önben! Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja Önre húzni a vizes lepedıt. Ha ilyen helyzet alakulna ki, mondjon 

kategorikusan nemet vagy tegyen úgy, mintha nem tudná, mirıl is van szó. A hónap végére már szabadon 

élvezheti sikerét, optimizmusa bizonyossággá válik, tudja jól, hogy valami több vár Önre. Szerelmi életében nem 

számíthat lényegi változásra, átalakulásra, de itt is okozhat jó néhány kellemes meglepetést partnerének.  

Mottó: „Nem az a lényeg, hogy néhány évvel megtoldjuk az életet, hanem hogy némi élettel megtöltsük az 

éveket.” 

Oroszlán: 

Sikerül felderítenie és megértenie egy mély belsı mőködését, amely hosszú évek óta megakadályozza, hogy 

teljességgel boldog legyen. Elıfordulhat, hogy felismeri belsı mozgatórugóit, de érzi, hogy egyedül nem képes 

feloldani ezeket a mélyen rögzült mintákat. Ebben az esetben forduljon bátran szakemberhez. Sok olyan módszer 

létezik, amelyek egyrészt önismeretünket fejlesztik, másrészt megismertetnek rejtett vagy nem tudatosított rögzült 

viselkedéseinkkel. Leginkább párkapcsolatában hozhat nagy változást ez a felismerés, hiszen ez az a terület, 

ahol leginkább koncentrálódnak mindazok a félelmek, amelyeket kivetítünk környezetünkre.  

Mottó: „Amit a báb a világ végének nevez, azt a világ pillangónak hívja.” 

Mérleg: 

Lassan, kitartóan és erıteljesen kezelje most a dolgokat. Most nem használ a sietség, sıt tönkretehetik az 

alapokat és bezárhat Ön elıtt olyan ajtókat, amelyek nemrégiben megnyíltak. Szárnyal a fantáziája és 

állhatatosságának köszönhetıen tervei nagy részét meg tudja valósítani. Olyan mintha hétmérföldes csizmát 

húzott volna. Ebben a pár hétben úgy érezheti, mintha annyit haladt volna dolgai rendezésében, mint az elmúlt 

másfél-két évben. Hirtelen minden a helyére kerül, eloszlanak kétségei és pontosan tudja, mit akar tenni, merre 

felé szeretne továbbhaladni életében. Megérzi a nyugodt cselekvésben rejlı hatalmas és feltartóztathatatlan 

változtató erıt.  

Mottó: „A gyomok két hónap alatt megnınek, a rózsának egy egész év kell hozzá.” 



Skorpió: 

Az elsı tavaszi hónap leginkább a kompromisszumokról szól a Skorpiók számára. Újra kell tanulnia, mit is jelent 

megoldást találni egy olyan problémára, ami sokakat érint. Bár mindent elkövet azért, hogy saját érdekeit 

érvényesítse, mégsem sikerül megúsznia és Önnek is engednie kell. Ha ezt nem tudja elfogadni és hangot is ad 

csalódottságának, könnyen kivívhatja a többiek ellenkezését, sıt a vártnál nagyobb indulatokat válthat ki belılük, 

ha Ön két mérleggel mér. Fontos, hogy mindenki érezze, ez egy közösen megtalált megoldás, amelyhez 

mindenki hozzájárult valamivel. Talán még egyfajta szövetség-érzés is kialakulhat az érintettekben, ami nagyban 

megkönnyíti a további együttmőködést.  

Mottó: „Egy kompromisszum akkor tökéletes, ha mindenki elégedetlen.” 

Nyilas: 

 

İrizze meg rugalmasságát és bármekkora nyomás nehezedik is Önre, ne álljon ellen keményen. Idıvel megjön a 

megoldás. Térjen ki a nyílt összeütközések elıl, legyen kompromisszumkész különösen a hónap elején. Március 

harmadik hetében már azt fogja tapasztalni, hogy egyre több szerencsés véletlen enyhíti a helyzetét. Ezeket a 

segítségeket azonnal meg kell ragadnia. Érzékenységét használja arra, hogy észrevegye, mely területeken léphet 

túl a korábbi tabukon. Mivel nem az motiválja, hogy még intenzívebb hatásokra tegyen szert, hanem egyszerően 

csak a lehetı legközelebb szeretne kerülni partneréhez, minden támogatást meg fog kapni. Bensıséges, meghitt 

idıszakot élhetnek át együtt.  

Mottó: „A szenvedély kelti életre az embert, az értelem révén csupán létezik.” 

Bak: 

Lassan véget ér a korábbi hetek lassító, gátló hatása. El kell kezdenie megvalósítania terveit és valóra váltani 

álmait. Felébredt Önben egy mély életigenlés és öröm utáni vágy. Szinte vadászik a lehetıségekre, amit jól is 

tesz, mert semmi sem fog az ölébe pottyanni, tenni kell érte, de minden lépése busásan megtérül. A most 

elindított, megélt örömök valóban tartósan boldoggá és elégedetté teszik majd. Az esetleges intrikák nem érintik 

most fele annyira sem mint máskor, könnyen túllép rajtuk és nem vesztegeti ellenségeskedésre az idejét, 

energiáját. A hónap végére nem hogy csökkenne ereje, de tovább fokozódik. Ekkor már jó ha odafigyel, hogy ne 

váljon túlságosan egoisztikussá és ne kényszerítse rá akaratát másokra.  

Mottó: „Aki nem mozdul, nem érzi a láncait.” 

Vízöntı: 

Ebben a hónapban nagyon sokan megtalálják, akik valamilyen érzelmi krízissel küzdenek. Szükségük van az Ön 

érzékeny objektivitására, még ha ez elsı hallásra ellentmondásosnak hangzik is. Önnek megvan ugyanis az a 

képessége, hogy pontosan megérti a másik érzéseit, képes átvenni minden rezdülését, de nem azonosul velük. 

Egyszerően csak érzékel és megfoghatóvá teszi, hogy mi ez a helyzet vagy mi okozza a másikban a konfliktust. 

Ez a rendkívül hasznos tehetsége csak saját szerelmi kapcsolataiban jelenthet problémát, partnere ugyanis úgy 

érezheti, hogy ha nem ragadják magukkal érzései, akkor azok nem is elég mélyek. Talán még saját maga is 

elbizonytalanodik idınként, hogy ez a kívülállás inkább áldás vagy átok-e.  

Mottó: „A tapasztalat olyan, mint egy lámpaoszlop a hátunk mögött; mindig csak azt a darab utat világítja be, 

amelyet már magunk mögött tudhatunk.” 

Halak: 

Minden elıfeltétel adott ahhoz, hogy teljes erıvel és lelkesedéssel vágjon neki útjának. Maradjon azonban a 

realitás talaján és ne akarja elérni a lehetetlent. Ha meg is tudná tenni, túl sok erejébe kerülne és olyan 

eszközöket is alkalmaznia kellene, amelyekhez jobb nem nyúlnia. Higgye el, ereje most bıven elég lesz tervei 



megvalósításához. Használja ki a március elején érezhetı mindent vagy semmit érzést, szerelmi életét azonban 

ne tekintse harcmezınek. Figyeljen oda és táplálja magában a szeretet, a bizalom, az összetartozás érzését. 

Ezek fogják kitölteni mindazt, amit most létrehoz a kézzel fogható realitás világában. Ezek nélkül csupán üres, 

élettelen tárgyak és kihőlt kapcsolatok vennék körül.  

Mottó: „Tudok tenni, mert akarom, amit meg kell tennem.” 
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Kalendárium 
 
 
 

ÁPRILIS 

SZENT GYÖRGY HAVA  Bika 

TAVASZHÓ (IV.21.-V.20) 

 
Április elseje. Hajdan sok népnél évkezdı nap volt, a tavaszi napéjegyenlıséget, az újjáéledı természetet 
ünnepelték. Amikor a naptárreformmal január elseje lett az év elsı napja, április elsı napja "komolytalan" újévvé 
vált. Nálunk a diákság terjesztette beugrató tréfák nyugati eredetőek. 
Virágvasárnap. Húsvét elıtti vasárnap. Az iskolás gyermekek ilyenkor barkát mennek győjtani, amit a 
templomban megszentelnek. A szentelt barkát gonoszőzınek, betegséggyógyítónak tartják, előzi a jégesıt, 
megóv a villámcsapástó.  
 Virágvasárnap tarják több palóc községben a kiszehajtást. Fiatal lányok telet jelképezı, menyecskeruhába 
öltöztetett szalmabábut visznek végig a falun, majd vízbe dobják vagy elégetik. A téltemetés az ébredı természet 
ısi ünnepét, a húsvétot vezeti be. Virágvasárnap után következı hét a Nagyhét.  
Nagypéntek. Jézus kereszthalálának ünnepén tarják a legszigorúbb böjtöt. 
  Általános tisztálkodási nap: meszelnek, takarítanak, nagymosást tartanak a patakban és az állatokat is 
megfürösztik. Sok helyen Nagypénteken nem gyújtanak tüzet. 
Nagyszombat. Este tartják Jézus feltámadásának ünnepét. A tüzet ısi módon - dörzsöléssel, csiholással - újra 
meggyújtják és megszentelik. Az esti harangszó a böjt befejezését jelenti. 
Húsvétvasárnap. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a pogány tavaszkezdı ünnepekbıl származik. Ezen 
a napon tartják a húsvéti ha-tárjárást. Ilyenkor az egész falu népe körbejárja a földjeit, kitisztogatja a forrásokat. 
Sok helyen bált rendeznek. 
Húsvéthétfı. A legnépszerőbb húsvéti népszokások: locsolás, a hímes tojás ajándékozásának ideje. Mindkettı 
ısi termékenységvarázslásra utal. A tojás - eredetileg halotti kultusz kelléke - Jézus újjászületését jelképezi.  
Fehérvasárnap. Húsvét utáni vasárnap a fiatal leányok "mátkát", barátnıt választanak, vagy komatálat küldenek 
egymásnak.  
14. Tibor  
14. Tibor. Ha ilyenkor már szép zöld a vetés, akkor jó lesz a szénatermés. A hagyomány szerint ilyenkor szólal 
meg a kakukk. 
24. György  
24. György. Európa nagy részén ısi pásztorünnep, az állatok elsı kihajtásának napja. Gonoszjáró nap, ezért a 
kerítésre, ajtóra tüskés ágakat tesznek, hogy a boszorkányokat távol tartsák. Az állatokat - az ártó szellemek, a 
rontás elkerülése végett - Szent György napi tőzön hajtják keresztül, hogy a füsttıl megtisztuljanak. E nap 
hajnalán lepedıvel szedett harmattal kenyeret sütnek, vagy különbözı mágikus praktikákat végeznek. 
  A György-kultusz a sárkánnyal (a gonosszal) viaskodó szent legendájából származik.  
25. Márk  
25. Márk. A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. A megszentelt búzaszálakat gonoszőzésre használják. Ha 
ezen a napon pacsirta, fürj vagy béka szól a búzából, az jó termést ígér. 
25. Pál  
25. Pál fordulása, a bibliai Saulus Paulusszá változásának története alapján a kemény tél idıjárásának 
átalakulását jósolják erre a napra: "Pál fordulás - télfordulás". 
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Húsvéti recept - Mit készítsünk a locsolóknak? 
 

Kókuszgolyó  
Hozzávalók: 50 dkg háztartási darált keksz, 10 dkg vaj, 2 
evıkanál kakaó, 20 dkg porcukor, rum aroma, 1 csomag 
kókuszreszelék. 
Elkészítés: A kekszet, cukrot, kakaót s a 
szobahımérséklető vajat eldolgozzuk, és masszává 
alakítjuk. Utána nedves kézzel golyókat készítünk belıle. 
Kókuszreszelékben megforgatjuk ıket. Fóliával takarva 
hőtıben dermesztjük. Jó étvágyat hozzá! 

 
Balázs Villı 4.z 

 
Dinnyés süti 

Húsvéti recept ajánlat! Ajánlom nektek ezt a finom süteményt, amely egész egyszerően 
elkészíthetı

. Hozzávalók: 
Piros tésztához: 
- 12,5 dkg Rama 
- 25 dkg darált 
keksz 
- 10 dkg 
porcukor 

- 1 piros ételszínezék 
- 1 rum aroma  
- kevés víz (hogy könnyen gyúrható 
legyen) 
2 dinnye italpor 
1 cs. Tortadara (a tortadara csak a 
végén gyúrjuk a tésztába) 
 
Zöld tésztához: 
- 12,5 dkg Rama 
- 25 dkg darált keksz -10 dkg porcukor 
- zöld ételszínezék    
- kevés víz 
Elkészítés: 
6 piros és 6 zöld golyót formálunk és a 
piros golyót befedjük 
a zölddel.1órára a hőtıbe tesszük majd 
8 felé vágjuk. 

Nesic Regina 6.a     
  



Szakácskönyv kiállítás nyílt Tapolcán 
abból az alkalomból, hogy a Széchenyi István Szakközép 
iskola alapításának 25. évfordulóját ünnepli. Zentai 
Gábor ny. tanár ezer db-nál is nagyobb győjteményébıl 
– melyet több mint 25 éve győjt – 186 db szakácskönyv 
került a kiállításra az üveg vitrinekbe és tárolókba. 
Fıleg a magyar konyhamővészet felé irányul a 
kezdetektıl napjainkig az állomány, de helyet kapott a 
kiállításon az erdélyi, magyar tájegységek ,cigány, zsidó, 
bibliai konyha  és néhány más ország (spanyol, francia, 
olasz, balkáni, stb. is). A kiállítást jól kiegészíti, színesíti 
, mintegy 40 db kiskancsó az ország minden részébıl és 
a paravánokra elhelyezett több tucat nagymérető 
reprezentatív, fotókból álló a szakmához illı falinaptár, 
mely gondoskodik az ingerzónák nagymértékő 
serkentéséhez. A kiállítás rendezıje Palánki József tanár 

szakszerő rendezésében kerül a nagyérdemő közönség elé bemutatva a magyar konyha 
nagyjainak életét, felébresztve még azokban is az érdeklıdést, akik nem a szakmában 
tevékenykednek, de elválaszthatatlanok a magyar konyhától. A kiállítást érdemes 
megtekinteni a szakközépiskola aulájában április közepéig. 
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      RIPORT A LİRINCZI LÁNYOKKAL ISKOLÁNK VOLT DIÁKJAIVAL  
 

1. Milyen emlékeitek vannak a 
Bárdos Iskoláról? 

• Mona: Sok jó emlék főz 
a Bárdos Iskolához, 
persze mint minden 
diák én is ugyanúgy 
követtem el 
diákcsínyeket. A sok 
izgalmas töri óra, ahol 
mindig húztuk az idıt, 
hogy ne kelljen felelni. 
A sok föci óra Laci 
bácsival, ahol a 
kedvenc szavunk volt a 
,, kekke”. Az a sok 
énekkari fellépés is 

nagyon jó volt 2007-ben Dunakeszi és persze az a sok próba mellette. A 
legemlékezetesebb dolog mégis az elmúlt nyolc év alatt a nyolcadikos 
osztálykirándulás volt. Köszönök Mindent amit kaptam ebben az iskolában. 

• Lilu: A Bárdos Iskolában az osztályomat nagyon szerettem, mert összetartó 
volt. Az eltelt nyolc év alatt sok emlék megmaradt bennem, de a 
legemlékezetesebb az volt, amikor egyik gyereknapon, hetedik osztályban, 
a reggeli aerobicot, mi tartottuk az egyik legjobb barátnımmel. Köszönök 
mindent amit kaptam ebben az iskolában. 

2. Ki volt az osztályfınökötök? 
• Mona: Az én osztályfınököm hetedik nyolcadik osztályban Bodor Tamásné 
Kati néni volt, aki nagyon  sok mindenben segített nekem és persze az 
osztálynak is. Bizalommal fordulhattam/tunk hozzá bármilyen ügyben.  

    A tanított tantárgyai: magyar, ének, énekkar, osztályfınöki,                    
  háztartástan 

• Lilu: Az osztályfınököm ötödik osztálytól Rédliné Marika néni, aki az egyik 
kedvenc tanárom is volt. Marika nénihez mindig bizalommal fordulhattam, 
ha valami gondom volt és mindig segített. İ tanította nekem a németet és 
persze az osztályfınökit is. 

3. Milyen hangszeren tanultatok? 
• Mona: Mivel zenei tagozatos voltam, ezért elsı osztálytól negyedik 
osztályig furulyáztam majd harmadiktól nyolcadikig hegedültem a 
Járdányi Pál zeneiskolában. 

• Lilu: Én nem tanultam semmilyen hangszeren, mert sima osztályba jártam. 
4. Már az általános iskolában is kiemelkedı volt a tánctudásotok?  



• A táncot nekünk nem tanította tanár, különbözı videóklippekbıl, táncos 
videókból vettük az ihletet. Legelıször családi eseményeken ( névnapokon, 
szülinapokon) mutattuk meg a tehetségünket évrıl-évre.  

5. Hogyan lesz valakibıl táncos? 
• A saját példánkat tudjuk csak felhozni. Mi már kiskorunktól fogva 
táncolunk úgy, hogy tánctanárunk sosem volt. Fodor Józsefnek 
köszönhetıen 2006-ban Postás Józsi háttértáncosai voltunk, amit 
édesapánknak is nagyon köszönünk, mert sokat segített azzal, hogy mindig 
mellettünk állt akkor is, és most is. 2007-ben Kerekes Gyurihoz 
csatlakoztunk, mint háttértáncosok, akivel sok helyen voltunk már. A Mercy 
együttessel is ebben az évben ismerkedtünk meg, akikkel 2007 
decemberében Romániában is felléptünk, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat. 2010. januárjában a Zala Tv mősorában is felléptünk Kerekes 
Gyurival a Mercy együttesnek köszönhetıen. A sok kitartás, küzdés nagyon 
fontos ahhoz, hogy valaki eddig eljusson, ahol most mi vagyunk. Persze ha 
a szüleink nem állnának mellettünk, akkor még itt sem lehetnénk, ahol most 
vagyunk. 

6. Van táncos példaképetek? 
• Mi táncos példaképet nem tudunk felhozni, mert nem nagyon ismerünk 
olyan táncosokat amilyenek, mi vagyunk. Ha nagyon ıszinték szeretnénk 
lenni, akkor megmondjuk, hogy mi egymásnak vagyunk a táncos 
példaképei. 

7. Van idıtök zenét hallgatni? Ki a kedvenc elıadótok illetve együttesetek? 
• Mona: A szabadidım kevés a sok tanulás mellett, de Keszthelyre amikor 
megyek reggel és jövök haza, akkor mindig hallgatom a zenét. 

• Mona, Lilu: Ami kevés szabadidınk van, akkor új tánckoreográfiát találunk 
ki, vagy csak gondolkodunk rajta. A sok gyakorlás miatt azokat a zenéket 
hallgatjuk, amire táncolunk. Kedvenc elıadónk nincs mert sok fajta zenét 
hallgatunk. 

     Pl.: Lady Gaga, Britney Spears, David Guetta, Basshunter,   Camp Rock 
zenéi,      HSM zenéi, Pussycat Dolls, Abba… Ezek  mellett szeretjük a mulatósat és 
   rockot is. 
 

8. Hol szoktatok fellépni? 
• Több helyen voltunk már fellépni,ezek között több féle programok 
keretében(falunap, expo, bornapok, fesztiválok) léptünk fel. Voltunk már 
versenyeken is ahol elsı helyezést értünk el. Rész vettünk már a Zalai 
Mővészeti Fesztiválon is, ahol nagy sikert arattunk.  

• Felléptünk már: Tapolcán, Zalaszentgróton, Hegymagason, 
Lesenceistvándon, Lesencetomajon, Lesencefaluban, Monostorapátiban, 
Balatonedericsen, Keszthelyen, Pókaszepetken, Alsónemesapátiban, 
Lentiben, Veszprémben, Zalaegerszegen és Románia Marghita városában 
is. 

9.  Hányan vagytok a táncegyüttesekben? 
• 2009 nyarán megalapítottuk a saját tánccsoportunkat a Listvándi Csillagok 
Modern Tánccsoportot. A tánccsoportban eredetileg csak öten voltunk, 



majd a nyár végére egyre többen lettünk. Az ısszel kibıvült a csapatunk a 
6 és 10 év közötti lányokkal így két részre kellett osztani a csapatot. Az 
egész csapatban így 18-an vagyunk. 

• Mi nem csak csoportban táncolunk, hanem duóban is modern táncot 
táncolunk, amivel nagy sikert szoktunk aratni, ennek eredményeként 
jutottunk tovább a Zalai Mővészeti Fesztiválon is. 

9.  Mikor és hol debütáltatok? 
• Legelıször nagyközönség elıtt 2006-ban léptünk fel a tapolcai Expo 
keretében Postás Józsi háttértáncosaként Fodynak köszönhetıen. 

10.  Melyik volt a legemlékezetesebb fellépésetek? 
• Lentiben 2008-ban ahol  nemcsak duóban és Kerekes Gyurival léptünk fel, 
hanem a Summerlove és Mercy együttes is felhívott minket a színpadra, 
hogy a táncunkkal emeljük a mősor színvonalát. 

 
 

11.  Mik a terveitek a jövıre? 
• Mona: A jövıre való tekintetben még nincs pontos elképzelésem. Mint 
minden korombeli diák sikeres érettségivel szeretném zárni a középiskolai 
éveimet, majd jó egyetemre kerülni és jó munkahelyet találni. Legelıször 
azt szeretném, hogy a mostani tanévet sikeres tanulmánnyal zárjam és 
végre kezdıdjön el a nyár, ahol remélem sok fellépés lesz. 

• Lilu: A három szakmámra való tekintetre( pék, virágkötı, számítógép 
kezelı használó) szeretnék valamelyik szakmába véglegesen elhelyezkedni. 
A táncot persze abbahagyni nem fogom, ameddig lehet addig csinálom. 

12.  Szabadidıtökben mit szoktatok csinálni? 
• A szabadidınk mind a kettınknek kevés és ami van azt a gyakorlásra, a 
barátokra és a pihenésre használjuk. 

13.  Mit üzentek az iskola diákjainak? 
• Az iskola tanulóinak üzenjük, hogy sok kitartás árán mindent el lehet érni, 
amit tényleg akar az ember. A tanároknak néha a döntését lehet, hogy 
rossznak érzitek, de higgyétek el, hogy igazságos. A célt, amit kitőztök 
magatok elé, az mindig lebegjen elıttetek, és senkinek ne engedjétek, hogy 
befolyásoljon titeket a célotok meg nem valósításában. Mindenkinek jó 
tanulmányi eredményt ennek a tanév zárásához. Jó tanulást! 

Újságírók 
 

 
 
 
 
 
 
 



Locsolóversek - viccek 
 
 
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,  
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.  
Rózsavíztôl, majd meglátod, szép és ügyes 
leszel,  
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást 
teszel? 
 
 
Rózsa, rózsa szép virágszál,  
Szálló szélben hajladozzál.  
ÁkÁkom-bákom, berkenye;  
Szagos húsvét reggele.  
Leöntjük a virágot,  
Visszük már a kalácsot. 
 
  
Ákom-bákom, berkenye;  
Szagos húsvét reggele.  
Leöntjük a virágot,  
Visszük már a kalácsot.  

 
 
 
Jó reggelt kívánok e háznak, 
Fıképp a dolgos szülık jól nevelt lányának! 
Elmondom én gyorsan jövetelem célját: 
Megöntözöm most a környék legszebb 
lányát. 
Kívánok e háznak hát mindenbıl eleget, 
Fıképp békességet, egészséget és szeretetet! 
 
Én a kertész fia vagyok, 
kislányokat locsolgatok. 
Gyere, kislány, el ne hervadj, 
Jó kölnivel meglocsollak! 
 
Belvárosban jártam, 
Nagy tömeget láttam. 
Nem akart oszolni, 
Szabad-e locsolni? 



 

A székely paraszt bácsi elhatározza, hogy továbbtanul. Elmegy hát az iskolába, ahol egy 

felvételi vizsgán kell átesnie matematikából. 

- Ha én adok magának két nyulat, aztán még két nyulat, majd még kettıt, hány nyula lesz? - 

kérdi a vizsgáztató. 

- Hát bizony, akkor hét! - feleli a bácsi. 

- Na, ezt gondolja át még egyszer! Ha adok magának háromszor két nyulat, akkor hány nyula 

lesz? - kérdi újra a vizsgáztató. 

- Hét! - mondja a bácsi határozottan. 

- De ember, még ezt az egyszerő számtanfeladatot sem tudja megoldani? Nem tudja, mennyi 

háromszor kettı? 

- Háromszor kettı az hat! - mondja erre a bácsi. 

- Akkor az elıbb miért hetet mondott? - teszi fel a kérdést dühösen a vizsgáztató. 

- Az elıbb nyulat kérdezett, abból meg van nekem otthon is egy! 
 
 

Székely és a turista 
Egy öreg székely a kapu elıtti kispadon ül,mellette egy kutya. 

Oda érkezik egy turista és megkérdezi az öreget: - bátyám harap a kutyája? 
 - Megsimogathatom? 

- Nem harap az, ezt megsimogatja ha akarja. 
Megsimogatná,de az azonnal megharapja. 

- De bátyám az elıbb azt mondta,hogy nem harap!!! 
Öreg: - Az enyém nem is harap,de ez a szomszéd kutyája: 

 
 

Farsangi visszatekintı 
Jelmezes felvonulók a felsısök farsangi mulatságán



 
5.a Hófehérke és a 18 törpe 

 
5.z 101 kiskutya 



 
6.a Cowboyok 



 
6.z Jampecok 

 
7.z Olimpikonok 



 
8.z Az elmúlt 8 év farsangjai 
 
 
 
 
 

 
A zsőri munka közben… 



 
Mi ez a tánc fiatalok? 

 
Itt aztán tényleg remek a hangulat 



 
Keressük a táncpartnert… 

 
Ropnánk a táncot akár hajnalig is! 



 
A kiváló muzsikát az SMS együttes szolgáltatta 
 
 

Bodor Tamás Levente 6.z 


