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Sándor, József, Benedek, 

Vártunk rátok eleget, 

Sok volt már a télből, 

Hóból, hideg szélből – 

Hozzatok meleget, 

Zöldellő rügyeket, 

Madár dala szálljon, 

Lepke táncot járjon, 

Süssél nap, fényes nap, 

Hozz meleget mindennap! 

 

Január 1. 
Újév napja. 

Január 3. 
Első tanítási nap. 

Január 6. 
Vízkereszt és a háromkirályok napja. 

Január 22. 
A Magyar Kultúra Napja. 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a 
Himnuszt Szatmárcsekén. 

Január 24. 
Kazinczy- verseny. 

Január 25. 
Szülők-nevelők bálja. 

Február 3. 
Balázs napja. 
Szent Balázs a diákok pártfogója volt. Ezen a napon a 
diákok csapatosan járták az utcákat, házakat, hogy 
adományokat gyűjtsenek az iskolájuknak és a tanító-
juknak, valamint új diákokat toborozzanak. Ezt a nép-
szokást nevezzük balázsjárásnak. 

Február 10-15. 
Sítábor Szlovákiában. 

Február 22. 
Farsangi mulatság az iskolában. 

Március 6. 
Versmondó verseny. 

Március 8. 
Nemzetközi nőnap. 

Március 11-12. 
Nyílt napok. 

Március 12. 
Gergely napja. 
Ismert népszokás a gergelyjárás. I. Gergely pápát az 
iskolások védőszentjének tartották. 

Március 14. 
Iskolai ünnepség. 

Március 15. 
Nemzeti ünnep. 
Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra 
emlékezünk ezen a napon. A magyar sajtó napja is. 

Március 22. 
A víz világnapja. 
Témahét az 5-6. évfolyamon. 

Március 28- április 2. 
Tavaszi szünet. 

Március 31-április 1. 
Húsvét. 

NaptárNaptárNaptárNaptár    
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„Víz” témahét az 5-6. évfolyamon 

 

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, 

megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az  

életben: maga az élet vagy.” 

 
A TÁMOP 3.1.4 projekt keretében március.14 - 22-ig tartó témahét kiemelt célja volt a tanu-
lók környezettudatos magatartásának előmozdítása, a környezetért felelős életvitel elősegítése. 
A programok során lehetőség nyílt az egyéni képességek és készségek fejlesztésére is, kiemel-
ten a kommunikáció területét. 

A kínált programokon a gyerekek nagy számban vettek részt. Hogy melyek voltak ezek? 

Kedden az úti cél a vízmű telep volt. Két keréken közelítettük meg a helyszínt és sok informá-
cióval gazdagodtunk.  
Szerdán a Sóstó vízének és élővilágának megfigyelésére került sor. 
Csütörtökön a témahetet záró kiállítás berendezésén munkálkodtunk. 
Pénteken vidám hangulatú vetélkedőn vettek részt az osztályok 4 fős csapatai és szurkolótábo-
ra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A témahét zárására, értékelésére, a versenyek eredményeinek kihirdetésére a vetélkedő után 
került sor. A kiállítást ének– és furulyaszó nyitotta meg, rajzokat, fotókat és egy működő vízi-
malmot csodálhattak meg az érdeklődők. A témahét során a diákok számos prezentációt készítettek 
a témában. 
 

Látogatás a vízmű telepen Sóstói barangolás 

Kiállítás és eredményhírdetés Vetélkedő 
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Iskolai karneválIskolai karneválIskolai karneválIskolai karnevál 
A farsang január 6-tól, vízkereszttől, a húsvétot megelőző negyven 
napos nagyböjt kezdetéig, azaz egészen február 13-ig tartott. Változó 
ünnep. Régen kolompolással, ostorpattogtatással, zajkeltéssel jelezték 
kezdetét. A tavaszvárás pogány kori, igen változatos képet mutató 
ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, tréfacsinálás, 
bolondozás, eszem-iszom időszaka. Csúcspontja a karnevál, amit mi 
magyarok hagyományosan a „farsang farkának” nevezünk. 

Iskolánkban kicsit megkésve, február 22-én rendezték meg a 
farsangi karnevált. 

Az alsósok előbb csoportos, majd egyéni jelmezekben vonul-
tak fel a feldíszített színpadon. A sok ötletes jelmez és táncos 
műsor vastapsot kapott. A felvonulást tombolahúzás, zsákba-
macska, majd az eredményhirdetés követte. Végül a kicsik 
tánccal fejezték be a mulatozást. 

Eredmények:  

Csoportos:  

1.a: Lekvárfőzés  

1.b: Hupikék törpikék 

2.a: Gumimacik 

2.b: Szülinapi torta  

3.a: Férfi meg egy nő 

3.b: Madagaszkár 

4.a: Gangnam Style  

Egyéni: 

1. Ló és lovas (Tandari Petra 4.b) 

2. Strucc (Mészáros Réka 4.b) 

3. Sült krumpli (Boda Viktória 2.b) 

   Ünnepi megemlékezés 1848. március 15-éről 
 

2013. március 14-én az iskolánk hagyományainak megfelelően a 4. évfolyam tanulói emlékeztek 1848. március 15-ére, a 
szabadságharc dicső napjaira. 
 
Műsorukban verses összeállítás, jelenet és tánc is szerepelt. 
 
A színpadon álló tanulók papírból készült 
piros-fehér-zöld színű tulipánt fogva a kezük-
ben együtt énekelték valamennyi társukkal a 
Hej, tulipán, tulipán... kezdetű Koncz Zsuzsa-
-dalt. 
 
Ünnepi megemlékezésük végén fejet hajtva 
1848. március 15-e emléke előtt, a tulipánok-
ból gyönyörű kokárdát raktak ki egy égő 
gyertya köré. 
 
A megemlékezésen nemcsak az iskola tanu-
lói, hanem nagycsoportos óvodások, szülők 
és más meghívott vendégek is résztvettek. 
 
A közönség a szép műsort nagy tapssal jutalmazta. 

A felsősök bálja 17 órától 21 óráig tartott. Tánccal és evés-ivással töltötték el az időt. 
Tombolasorsolás is volt, ahol Kajdocsi Roland nyerte meg a tortát. Később karaokezni lehetett, amit  
Lami Nóra nyert meg. 

Gyóni Tamás 



Kazinczy-verseny az iskolában 
 
2013. január 24-én rendeztük meg a Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulóját. 23 tanuló mérte össze 
képességeit. A színvonalas mezőnyben az alábbi helyezések születtek: 

 
5 – 6-os korcsoport: 
1. helyezett: Nagy Norbert 5.b 
2. helyezett: Tóth Enikő 6.a 
3. helyezett: Tihanyi Janka 5.a 
4. helyezett: Szöllős Nikolett 6.a 
 
7 – 8-os korcsoport: 
1. helyezett: Pető Gréta 8.c 
2. helyezett: Tihanyi Kata 7.b 
3. helyezett: Gazdag Gábor 8.c 

 
Gratulálunk a helyezetteknek. A jutalomkönyveket Móczár Istvánné nyugdíjas tanítónő ajánlotta föl. 

 
Kazinczy-verseny területi forduló 

 

A Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóján Nagy Norbert 5.a osztályos tanuló és én jutottunk tovább. Isme-
retlen szövegek olvasásával, értelmezésével, felolvasásával készültünk a következő megmérettetésre. 

A területi versenyt a Bibó István Gimnáziumban tartották. A verseny elején húznunk kellett egy kártyát, amin Ka-
zinczyhoz kapcsolódó emberek neve volt. Én Kácsándy Zsuzsanna nevét kaptam. Ezek a nevek határozták meg a ver-
senyzők sorrendjét. Először a szabadon választott szöveget kellett felolvasni. Ezután kaptunk egy ismeretlen szöve-
get, amely Wass Albert: Te és az Isten című írása volt. Ezt a szöveget egy másik osztályteremben gyakorolhattuk. 
Miután minden versenyző felolvasta a kötelező szöveget, a zsűri visszavonult, hogy meghozza a döntést. Úgy érez-
tem, jól sikerült. 

Amikor a zsűri visszajött, már mindenki nagyon izgult az eredmények miatt. Nagyon megörültem, amikor megtud-
tam, hogy én lettem az első helyezett és átvettem az oklevelet és a könyvjutalmat. Ezzel én képviselhetem térségün-
ket a Dunától keletre eső megyék versenyén, Kisújszálláson. Készülök, és remélem, hogy ott a rangos mezőnyben is 
megállom a helyem. 

Pető Gréta 8.c 

Norbi III. helyezést ért el, felkészítője Vörös Mária tanárnő, 
Grétié pedig Kinsztlerné Lázár Erzsébet. 

Gratulálunk nekik, Grétinek jó felkészülést, további szép sikereket kívánunk. (Főszerk.) 

VERSENYEK     VERSENYEK 
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VERSENYEK     VERSENYEK 

„Közel hajolni a szívedhez” 
 
Vörös Mária tanárnő ezzel az Antalfy István 
idézettel nyitotta meg a versmondók versenyének 
iskolai fordulóját 2013. március 6-án. 
 

„ Valahol olvastam egy verset, 
nem kért többet: egyetlen percet. 
Talán négy sor volt, talán hat sor, 

aztán elolvastam még sokszor. 
Ez a sor volt nekem a legszebb: 
„ Közel hajolni a szívedhez…” 

 
27 diák vállalkozott arra, hogy a költészet eszközeivel nyisson kaput társaihoz, a hallgatósághoz, a verseket szerető 
emberekhez. A költészet szépíti lelkünket, gondolkodásunkat.  
A magyar líra gyöngyszemei keltek életre, telítődtek meg tartalommal az előadók értelmezése által. Háromtagú zsűri 
értékelte a tanulók versválasztását, szövegértését, előadásmódját. Ladányi Sándorné, Mester Tiborné és Feketéné 
Pősz Anett tanító nénik döntöttek a helyezésekről. 

 
Fodor Kata és Nagy Norbert képviselte iskolánkat a Weöres Sándor megyei szavalóverseny területi fordulóján már-
cius 7-én a Kertvárosi Általános Iskolában. Palásti Károly tanár úr, a zsűri elnöke(Bibó István Gimnázium)értékelte a 
szavalatokat. Norbinál kiemelte az élvezetes előadásmódot, Katánál pedig a vers értelmezését, kiváló tolmácsolását, az 
előadás érettségét. 
 
Kata bizonyult a legjobbnak, s az első helyen végzett. Ő fogja képviselni iskolánkat, városunkat a március 27-én a me-
gyei fordulóban.  

Maglódiné Gartner Mária 

Eredmények: 
5-6.o.: 
1.Nagy Norbert 5.b (felkészítője Vörös Mária) 
2.Tihanyi Janka 5.a (felkészítője Vörös Mária) 
3.Fetter Martin 5.b (felkészítője Mészárosné Farkas Mária) 

7-8. o.: 
1.Fodor Kata 7.b (felkészítője Maglódiné Gartner Mária) 
2.Kazinczi Rita 7.b (felkészítője Maglódiné Gartner Mária) 
3.Papp Csenge 8.b (felkészítője Mészárosné Farkas Mária) 
4.Kutasi Ferenc 8.b osztályos tanuló különdíjban részesült. 

Kis matematikusok 
 
A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny megyei fordulójában 
Szőnyi Borbála 5.b osztályos tanuló első helyezést ért el, így beju-
tott az országos döntőbe.  
Az ötödik osztályosok a megyei csapatversenyben az előkelő 2. 
helyet szerezték meg. A csapat tagjai:  
Szőnyi Borbála, Tihanyi Janka és Nagy Norbert. 
Felkészítőjük: Karsai Zsuzsa.  

Gratulálunk a kivételes eredményekhez! 
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 Megyei és országos fordulók hírei 

 
A Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny megyei fordulójában  
14 tanulónk folytathatja a versenyzést. 

3. évfolyam: Jáger Tekla, Kossik Kitti, Ritter Rafael Ádám,  
Varga Dávid 

4. évfolyam: Fekete Ádám, Király Kata, Pakai Fanni, Rózsa 
Péter, Tegzes József 

5. évfolyam: Tassi Nelli, Tihanyi Janka 
6. évfolyam: László Máté 
7. évfolyam: Fehér Ádám, Tihanyi Kata 
 
 

A Mozaik Kiadó által szervezett tanulmányi verseny országos 
döntőjébe jutottak: 

2. évfolyam: Endre Csilla (matematika) 
5. évfolyam: Tihanyi Janka (matematika) 
7. évfolyam: Tihanyi Kata (fizika,matematika) 

  

Az Öveges József Országos Fizikaverseny megyei fordulójába 
jutottak: 

8.évfolyam: Horváth Patrik 
7. évfolyam: Tihanyi Kata 
Felkészítőjük: Nagy Czirok Lászlóné 

 
 
A Meleg István kémiaverseny területi döntőjében két tanulónk is 
sikeresen szerepelt. Tihanyi Kata 6., László Dorina a 8. helyen 
végzett a mezőnyben. Felkészítőjük: Borné Sarok Ágnes tanárnő. 

 

December 21-én ünnepélyes keretek közt osztották ki az  
Internetes angol verseny  és a  MA-TEKO-LÓ matematika  
területi verseny díjait a II.Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában. 
Iskolánkból a díjazottak a következő tanulók lettek: 
 
Inzternetes angol verseny:  

2. hely Horváth Patrik  
(Felkészítője: Királyné Bálint Karolina) 

 
MA-TEKO-LÓ:  

5. hely: Horváth Patrik  
(Felkészítője: Tihanyiné Gerencsér Ágnes) 

A díjazott tanulók az oklevél mellett tárgyjutalomban is részesül-
tek!  

A KÖZGAZDÁSZOK verseny területi döntőjébe négy csapatunk 
jutott. Közülük A Tőzsdecápák csapat a 3. helyezést szerezte 
meg.  

A csapat tagjai: Frei Kristóf, Gazdag Gábor, Nagy Noel 
Felkészítőjük: Tihanyiné Gerencsér Ágnes, Karsai Zsuzsanna 
 
Gratulálunk az eredményekhez, köszönjük a felkészítők tehetség-
gondozó munkáját és további sikeres versenyzést kívánunk! 

 

Tóth Anna 4.b 

Kecskeméten a mesemondó verse-
nyen II. helyezést ért el, magkapta a 

Meseország udvarhölgye címet. 

Felkészítője: Vargáné Kiss Éva 

Horváth Patrik 

Nagy Noel, Frei Kristóf, Gazdag Gábor 
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Interview 
− What is your full name? 
− Yanne Menezes Oliveira 
− What languages doyou speak? 
− I can speak French, English, Japanese and Portuguese. 
− I heard your country is Brasil. 
− What is it like? 
− Well, Brasil is a very hot country. The people are very excited. The food has a strong taste. In Brasil, 

the people like mix drinks. 
− Do you like here in Hungary? 
− Yes, I like here. The students and the teachers help me a lot. 
− Do you like here in Kiskunhalas? 
− Yes, I like. There are nice places and nice people. 
− Doyou like food in Hungary? 
− Yes, I like. Specially the soups. 
− I heard, you started teaching, when you were 15. 
− Why did you started it so early? 
− Well, I wanted to practice English and I also wanted to start work. Besides this my teachers are 

trusted me for this. 
− Why did you come to Hungary? 
− I wanted to have national experience and I wanted to found opportunity in Hungary and I like this. 
− What do you do in your free time? 
− I usually go out with students to walk and take pictures. Also I usually travel to Budapest. 

Interjú 
 

− Mi a teljes neved? 
− Yanne Menezes Oliveira 
− Milyen nyelveken tudsz beszélni? 
− Tudok beszélni angolul, portugálul, franciául és japánul. 
− Úgy tudom, a te hazád Brazília. Hogy néz ki ez az ország? 
− Brazíliában nagyon meleg az idő. Az emberek nagyon izgatottak, az ételeknek pedig erős ízük 

van. Az ott élők szeretik az italokat keverni. 
− Hogy érzed magad Magyarországon? 
− Köszönöm, jól. A diákok és a tanárok sokat segítenek nekem. 
− És itt, Kiskunhalason? 
− Köszönöm, jól. Szép helyek vannak itt és jó emberek. 
− Hogy ízlik az étel? 
− Nagyon finomak. A kedvenceim a levesek. 
− Úgy hallottam, te 15 évesen kezdtél tanítani. Miért ilyen korán? 
− Nos, gyakorolni akartam az angolt, illetve el akartam kezdeni dolgozni. Emellett a tanáraim is 

ösztönöztek engem erre. 
− Miért jöttél Magyarországra? 
− Nos, azért, mert nemzetközi tapasztalatot akartam szerezni, és mert volt lehetőségem erre és 

ennek örültem is. 
− Mit csinálsz a szabadidődben? 
− Általában tanulókkal szoktam sétálni menni, és szoktam fényképeket készíteni. Illetve szoktam 

Budapestre is feljárni. 
− Köszönjük ezt az interjút! Örülünk, hogy megismerhettünk! 

 

Készítette: Vincze Milán és Szöllős Nikolett 6.a 



TI ÍRTÁTOK     TI ÍRTÁTOK 

A MI UTCÁNK 

 
…Utcánk névadója Kossuth Lajos. 
Mivel forgalmas utca, éjjel-nappal halljuk az autók, motorok zaját. Szerencsére, ha az ablakon kinézünk, 
szép nagy fákat látunk. A házunk mögött található egy játszótér, ahol a barátaimmal szoktam találkozni. 
A közelben van élelmiszerbolt és piac is. Országunk büszkesége, a Csipkeház is itt van a közelben… 
Szeretek itt élni, mert rövid sétával mindent elérhetünk. 

Túri Milán 

 

… Én a Fazekas Gábor utcában lakom. Ha kilépek a kapu elé, az iskolát 
pillantom meg, ahová hétköznap szoktam járni… 

Paczolay Petra 

 

Bár nagyon közel lakom az iskolához, mégis akad néhány látnivaló útban 
hazafelé. 
Az iskola sarkánál jobbra fordulok. A hazainduló gyerekeket és szüleiket látom. Elhaladok a sportpálya 
és az óvoda mellett, majd balra fordulok. A sok virágoskert közül, amivel találkozom, talán Mariann né-
nié a legszebb. Leginkább a szép, fehér, ilyenkor nyíló gyönyörű hóvirágokat kedvelem. Az utca végén 
egy játszótér áll. Amikor süt a nap, televan hintázó, homokozó és libikókázó gyerekekkel. 
Szeretem ezt a környéket, hiszen itt nőttem fel. 

Király Kata 
 
 

Én a Batthyány utcában lakom… 
Ez egy régi, szép utca. Városfelőli részén található a gesztenyefasor. Ősszel a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt szedik itt a gesztenyét. Nyáron kellemes hűvöst nyújtanak ezek a fák.  
A mi házunk a Széchenyi utcától keletre van. Az utca végén már a vonatok futnak, amelyeknek jó nagy 
hangjuk van, de mi már megszoktuk. Ha kinézek az ablakon, a fölüljárót és a fenyőfákat látom, amit a 
szomszédok és mi közösen ültettünk. Igen hosszú utca, 67 ház található itt… 
Szeretek itt lakni, csak az a baj, hogy csak mi vagyunk itt gyerekek a testvéreimmel, hiányoznak a jó 

játszótársak. 
Balog Milán 

 
 

A mi utcánk neve Liget utca… Mindössze nyolc ház épült ide, de épp 
ettől olyan barátságos. 
… Mindig örömmel tölt el, ha valahonnan hazaérünk. 
Az utca elejétől a házunkig nagyon döcögős az út. Óriási hepehupák las-
sítják a haladást. Esős időben nagy a sár, és ilyenkor gumicsizmában jó-
kat szoktunk pacsálni, nyáron pedig biciklikkel nagyokat lehet farolgatni. 
Itt nincsen nagy forgalom, mert csak azok járnak erre, akik ebben az utcá-
ban laknak. Minden ház szép, de egy különösen. Tavasztól őszig gyönyö-

rű virágok díszítik az ablakokat és gyönyörűek a kertek is… A szomszédok környezetbarátok. Mindig 
tisztán tartják a házuk környékét. Örömmel hallom, amikor zúgnak a fűnyírók. 
… Az utcában sok gyerek van, ezért jókat szoktunk játszani. Örülök, hogy olyan helyen lakom, ahol jól 
érzem magam és sok a barátom. 

Fekete Ádám 
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I-II.kcs „A” kategória 

Csapat: 

1. hely Fazekas G. Ált. Iskola 
 ( Puskás Alex, Jacsó Gergő, Németh 
Dominik, Kopasz Bence, Vígh Gábor) 

Egyéni: 

2. Puskás Alex 
3. Jacsó Gergő 
4. Németh Dominik 
6. Kopasz Bence 

III-IV.kcs „A” kategória Csapat: 

1. hely Fazekas G. Ált. Iskola 
( Süveges Csanád, Süveges Csaba, 
László Dénes, Kádár Zalán, Kádár 
Leander, Kocsis Márk, Szalai 
Ádám, Masa Bence) 

Torna 

        X. Sárfehér-Kupa, Izsák 2013.02.23.  

         Diákolimpia Országos Döntő, Budapest 2013. 03. 07. 

I-II.kcs „A” kategória 

Csapat: 

2. hely Fazekas iskola 
( Puskás Alex, Jacsó Gergő, Németh 
Dominik, Kopasz Bence, Deli Márk, 
Urbán Dominik ) 

III-IV.kcs „A” kategória 

Csapat: 

2. hely Fazekas iskola 
( Süveges Csanád, Süveges Csaba, 
László Dénes, Kádár Zalán, Kádár 
Leander, Szalai Ádám) 

Sakk 
2013. március 2-án a soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola adott otthont a sakk  
diákolimpia megyei döntőjének. A Fazekasos alsó tagozatos csapat remekül szerepelt és elnyerte a jogot, hogy 
április végén Szombathelyen, az országos döntőben iskolánkat képviselhesse.  
 
A csapat tagjai: Király Kata 4.a, Tapodi Norman 4.b, Vorák Patrik 4.b, Szuromi Vajk 2.b  

Egyéniben is országos diákolimpiai döntős Király Kata. Budapesten lesz júniusban. 

Asztalitenisz 

           Ifjú Várhegyi József Emlékverseny  
A Szent József Katolikus Általános Iskolában rendezték meg a már hagyományosnak mondható asztalitenisz ver-
senyt. 
Eredmények: 
 
Fiúk: 

1. Péter-Szabó Marcell 
3. Fekete Ádám 
6. Papp Attila 

Csapatban az előkelő 2. helyet szerezték meg. 

Lányok: 
1. Tóth Enikő 

Kecskeméten a Diákolimpia megyei döntőjén jól szerepeltek pingpongosaink. A lány csapatok közül 2. helyezést 
ért el a Tóth Enikő, Szöllősi Nikolett páros. Péter-Szabó Marcell egyéniben 6. helyezést ért el. 

Úszás 
Nemrég rendezték meg az V. nemzetközi TYR kupát Hódmezővásárhelyen. Varga Kata 4. a osztályos tanu-
lónk a Halasthermál Úszó és Gyógyúszó Egyesület színeiben versenyzett. Az elért eredmények: 2 db bronz 
érem (200m vegyes úszás és 100m gyorsúszás), 2db 4. és 2db 6. helyezés.  

Egyéni: 
1. Szalai Ádám 
3. Süveges Csanád 
4. László Dénes 
5. Süveges Csaba 

Összeállította: Tóth Péter 



Erdő mélyén, bokor alján elrejtőzve él, hogy 
könnyebben rátaláljunk, illatával hívogat. 

(aylobi) 

 10 FAZÉK XIX. évf. 3. szám 

Készítette az iskola újságíró -és újságszerkesztő szakköre. 

 

Csingiling, csingiling, enyém most a szó, 
lehet körülöttem akármilyen hó, 
én vagyok az első tavaszi virág, 
játszik a szél, játszik, köszönt a világ. 

(gárivóh) 

Húsvét 

A kereszténység legnagyobb ünnepe, emlékezés Jézus Krisztus feltámadására. Napját a niceai zsinat 
(325) a tavaszi napéjegyenlőséggel (márc. 21.) egybeeső vagy azt követő holdtölte utáni első vasár-
napban határozta meg. Így húsvét ünnepe március 22. és április 25. közé esik, és meghatározza a 
többi mozgó ünnep idejét is. Húsvétkor ér véget a nagyböjt, a hústól való 40 napos tartózkodás, in-
nen származik a magyar elnevezés. 

A zsidóknál az Egyiptomból való kivonulás emlékünnepe (pészah). 

A tavasz a megújulás, az újjászületés évszaka. A húsvét ünnepe napjainkban is megőrizte tavaszün-
nep jellegét. Számos népszokás kapcsolódik hozzá. 

LocsolóversLocsolóversLocsolóversLocsolóvers    
    

Locsolni jöttem, nem titkolom! 
Szép szokás ez, úgy gondolom. 
Múljon vizemtől a téli álom, 
Bizony most én ezt kívánom! 

Ha a hatása múlik is esztendőre, 
Ígérem, itt leszek jövőre, s nem adok az illendőre, 

Locsolok kérdezés nélkül nyakra, főre. 

Háló nélkül halászik, 
kéményeken tanyázik, 
elköltözik, ha fázik. 

(aylóg) 

A rejtvényt készítette: Szöllős Nikolett, Vincze Milán, Gyóni Tamás 


