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Megint Budapesten voltunk! 
 
Itt a tavasz, az osztálykirándulások, családi kikapcsolódások ideje. Használjuk ki, hogy ilyen 
közel vagyunk a fővároshoz! Rengeteg látnivaló, program várja az érdeklődőket. Tavaly már 
hírét adtuk, hogyan lehet igazán tartalmasan, élményekkel gazdagodva eltölteni 3 napot 
Budapesten. Most csak egy napra mentünk, de ennyit tudunk írni róla: 
 
Reggel a fél hetes busszal indultunk, 
Sárosdról vonattal folytattuk utunkat. 
A táncháztalálkozó volt a fő program, 
de az csak 10-kor kezdődött, így egy 
kis nézelődés után betértünk a 
Westend City Centerbe enni-inni, ki-
mentünk a tetején épült parkba köze-
lebbről megfigyelni a felszálló hőlég-
ballont. Sajnos a játszóteret nem pró-
bálhattuk ki, mert éppen festették. 
Mikor a Népstadionnál kiszálltunk a 
metróból, csak a többi ember után kel-
lett menni, nagy tömeg várta a tánc-
háztalálkozó megnyitását. Erről külön olvashattok. 3 órakor döntöttünk úgy, hogy jöhet a 
következő program, a Csodák Palotája. Ez a Nyugati pályaudvarhoz közel, a Lehel tér után 
van. Rengeteg érdekességet megcsodálhattunk és kipróbálhattunk. Tulajdonképpen egy ját-
szóház. Sajnos 6-kor bezárt, így el kellett jönnünk. Volt még idő sötétedésig (a kivilágított 

Budapestet is látni akartuk), ezért újra betér-
tünk az útba eső Westendbe. Az aluljáróban 
embertelen bűz terjengett. Ahogy beljebb 
értünk, olyan volt, mintha valami menedék-
helyre érkeztünk volna. Mindenhol szivacsok, 
rongyok, piszkos, veszekedő emberek. És a 
bűz! Gyomorforgató volt. A tévé már mutatta, 
hogy hajléktalanok telefonfülkében laknak, de 
hihetetlennek tűnt. Most a saját szemünkkel 
láttuk, hogy ez nagyon is így van. Ez az igazi 
„való világ”!! Megpillantottuk a másik „világ”, 
a bevásárlóközpont bejáratát, és már alig vár-

tuk, hogy beléphessünk. A délelőtti ürességhez képest most tele volt élettel. A művízesés 
tiszta csobogása, a sok szép dísznövény, 
a csábító kirakatok, a játékos szökőkút 
elfeledtette a kellemetlenségeket. Egy 
órát töltöttünk ott. Már sötétben indul-
tunk a Deák térről busszal a kivilágított 
Budai várba. Átmentünk a lámpafüzérrel 
teli festői Lánchídon, így este talán még 
szebb a Duna-part. Felértünk a várba. A 
Halászbástyán beültem az egyik „ablak”-
ba, és átgondoltam az egész napot. A 
kilátás gyönyörű volt, szemben az 
Országház, a Duna, és nem messze lágy 
zenét játszott egy fuvolás. A nyuga-lom 
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kellemes érzése járt át.. Sajnos nem maradhattunk sokáig, a másik oldalon leballagtunk a sok 
lépcsőn a pályaudvarra. 10-kor értünk Sárosdra, ott már vártak bennünket az autók és egy kis 
busz. 
 Elfáradtunk, értek bennünket pozitív és negatív élmények is. Örülünk, hogy ezeket megoszt-
hatjuk másokkal, és nagyon szeretnénk, ha máskor is szerveznénk ilyen utakat. 
       Hajnal Edina, Hangyál Angéla 7. o. 
 
 

XXII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár 
 
Annak ellenére, hogy kicsit sokat kellett várakozni a bejáratnál, igazán emlékezetes élmény-
ként maradt meg bennünk az idei táncháztalálkozó. 
Március 29-én látogattunk el a Körcsarnokba és a SAP Rendezvénycsarnokba, ahol ez az 
egész zajlott. Gyorsan egyeztettük is óráinkat, majd megbeszéltünk egy időpontot, mikor leg-
közelebb találkozunk. 
Csapatokra szakadva bele is vágtuk magunkat a táncosok és árusok forgatagába, ahová sok 
helyről - még határon túlról is - érkeztek. A tehetséges kézműveseknél gyönyörű függönyök, 
terítők, gyönggyel díszített tojások de még népviseletek is voltak. A mi szemünk az erdélyi 
nénik gyöngyhímzésű táskáin akadt meg, el is terveztük, ha a nap végén még futja rá, veszünk 
egyet. Persze, nemcsak azért jöttünk, hogy elszórjuk az összes pénzünket, hiszen a színpadon 
mindig újabb nagyszerű népzenei együttes játszott, s az arra kialakított helyen az emberek ha-
talmas köröket alkotva táncoltak, vagy legalábbis próbálták utánozni a középen álló oktatót. 
Szóval, elcsábultunk egy jó kis magyar táncra - később megpróbálkoztunk a göröggel is -, va-
laki pedig mindig hátramaradt vigyázni a táskáinkra. 
Szerencsére a lelkesedésünk megmaradt, de én mondom, szerencsénk, hogy elvesztünk abban 
a nagy tömegben, így nem figyelte senki, amit összecsámpáskodtunk. Az alapot az itthoni 
szakkörön már elsajátítottuk, csak valahogy örökké elveszítettük a fonalat, és nem győztünk 
csodálkozni, mikor a mellettünk levők megint mást csináltak. De azért roptuk kifulladásig. 
Még alig volt dél. de a lábunkat 
szinte nem is éreztük, úgyhogy 
átmentünk a kisebb csarnokba, 
ahol ebéd közben gyűjtöttünk 
energiát, majd nekivágtunk egy 
ottani körútnak is. A portéka ta-
lán kicsit más jellegű volt. In-
kább népi iparművészet. Sok kis 
formás ajándéktárgy, némelyik 
egész érdekes dolgokat is tudott. 
Egy helyen-az árus legnagyobb 
örömére- megszólaltattuk az 
összes hangszert, egy másik 
pavilonnál meg felpróbáltunk 
minden furcsa kalapot. Barátnő-
im majd megszakadtak a neve-
téstől, mert az egyik szőrös sapkában úgy festettem, mint valami harcos. 
Különböző kézműveskedést ki is lehetett próbálni: nemezelést, virágkötést, gyöngyfűzést, 
fonást, csomózást stb. A legnagyobb élmény mégis a közös tánc volt. 
Délutánra már végignéztük az egész vásárt, úgy döntöttünk, ideje indulni, mert kirándulá-
sunknak még van pár állomása. Megérte elmenni… 
  Setela Krisztina 5. o. fogalmazását is felhasználva Takács Angelika 7. o. 
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Nekünk nagyon tetszett, próbáljátok ki ti is! 
Néhány dolog a Csodák Palotájából 

 
Mozi 
Apró figurák kimerevített mozdulatsorral körben állnak. A kerek dobozt gombnyomással 
forgatni lehet. Kis ablakokon át úgy látszik, mintha az alakok folyamatosan mozognának. 
 
Bicikli a levegőben 
Egy kb. 2 m magasan levő vasrúdon olyan biciklit lehet tekerni, 
amelynek a kereke a vonatéhoz hasonlít. Jobbra-balra dülöngél, de 
alul egy nehezék nem engedi eldőlni. Biztosító öv is volt, mégis 
csak kevesen mertünk rá felülni. 
 
Sziklamászás 
Műsziklafalon lehet kipróbálni, milyen érzés függőlegesen 
felkapaszkodni egy hegyre. 
 
Utazás a sötétben 
15 m sötét folyosón kell cipő nélkül végigmenni úgy, hogy közben 
megjegyezzük, mit érintettünk meg, mit éreztünk a talpunk alatt. 
 
Ki a gyorsabb? 
Össze lehet mérni, kinek a legjobbak a reflexei. Egy asztalon álló 
gúla jelzései alapján gombokat kell nyomogatni, hat pont után a 
győztesnél villog egy kis lámpa. 
 
Forgószoba 
Kerek szoba zöld szőnyeggel és ovális tetővel. A szoba forog, ha 
odagurítom valakinek a labdát, az nem az ő kezéhez érkezik meg. 
 
Szöges ágy 
Egy asztallapra kell feküdni, majd egy gombnyomásra szögek jönnek fel a lapból. Olyan 
közel vannak egymáshoz, hogy nem szúródnak belénk 
 
Holdjárás 
Hevederrel felfüggesztettek, és egy gumiszálon lógva ugrálni kellett. Állítólag ilyen érzés a 
Holdon járni. 
 
Időjárás-jelentés 
Ugyanolyan, mint a tévében. Kék színű fal elé kellett állni, szemben egy képernyőn látszottak 
a felhők meg én, ahogy mutogatok. Ha felvettem egy kék köpenyt, akkor csak a fejem 
látszott, ha a fejemre húztam egy kék zsákot, „fejetlen” voltam. 
 
Repülés 
 
Zöld háttérben állt egy magasodó tükörlap. Ha a jobb lábammal mögé álltam, a balt 
hátraemeltem, a kezemmel meg repülő mozgást végeztem, a többiek úgy látták, mintha 
valóban repülnék, mert a bal lábam tükörképét látták  
 
Chován Nikoletta, Léhner Alexandra, Polányi Lilla, Virág Judit 5. o., Ossik Anett 6. o. 
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Hajtogass nyuszit a húsvéti asztalra! Akár többféle színűt és nagyságút is. 
Ugyanakkora négyzetből vágott háromszögből készül a feje, mint amekkora 

négyzetből a teste. 

Kricskovics Zsuzsanna Nagy 
origami könyv-éből 
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Milyen volt régen? 

 
Erről kérdezték a szakkörösök szüleiket, nagyszüleiket. A válaszokat 

összesítve az alábbiakat tudtuk meg. 
 
Nagyhét elején nagymosást, majd nagytakarítást csináltak (volt, aki-

nél meszeltek is, felmázolták a szobák földjét), nagypéntek reggelén az 
udvart söpörték össze. Délután kuglófot, kalácsot sütöttek, közben főtt a 
kocsonya és a sonka, utóbbit másnap a misén a feltámadás után megszen-
telték a templomban, csak utána lehetett enni belőle. Az egyik vallásos 
családnál nagypénteken a böjt miatt reggelire tejbegrízt, ebédre tejes bab-
levest és sóspogácsát, vacsorára meg renben sült krumplit ettek. 

Volt, ahol nagypéntek reggelén összegyűltek a gyerekek, és csopor-
tosan lementek a patakra mosakodni. Közben ezt énekelték:  

„Nagypénteken mossa a holló a fiát, 
Kitagadná, kígyót, békát ki rákiált.” 
Fürdés után megtöltötték a vizes edényeiket, és az otthon 

maradtaknak hazavitték a vizet. 
Nagyszombaton sütéssel és főzéssel telt el a nap. Általában sonkát, 

tojást főztek, mákos és túrós rétest. 
 
A lakást barkával, aranyesővel díszítették, ha még nem nyílt el. Az 

asztalokra ünnepi terítő került, díszes törölközőt raktak ki. Faágra a gye-
rekek papírból lepkét, kismadarat akasztottak. A tojást vöröshagyma 

héjából főtt lében festették, vagy piros 
krepp-papírt áztattak ki hozzá. Gyertyával 
rajzoltak mintát, de cérnával, fonallal is dí-
szítettek.  

Vasárnap reggel a gyerekek az előre el-
készített fűfészkekben hímes tojást és édes-
séget találtak. Sokszor azon kívül is érdemes 
volt keresgélni, mert a „nyuszi szétszórta a 
nagy sietségben”. A nagymise után meg-
ették az ünnepi ebédet, ami már húsos étel 
volt, finom süteményekkel. A délután ro-
konlátogatással, a gyerekeknek játékkal telt, 
és izgatottan készültek a hétfőre, a locsol-
kodásra. A lányok tojással és süteménnyel 
várták a fiúkat, de amikor még vízzel teli 
vödrökkel vagy köcsögökkel érkeztek, el-
bújtak előlük a padlásra is. Persze megtalálták őket, nagy volt a zsivaj. A kúthoz is elvitték a 
lányokat leönteni őket.A felnőttek is locsolkodtak, a gyerekek meg ott futkostak közöttük. 
Később szódavízzel, szappannal illatosított vízzel, majd kölnivel jártak locsolni. 
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a diákokat, szeretik-e a húsvétot 
 
Összesen 83 válasz érkezett, néhányan többet is 
mondtak. 

Három embernek teljesen 
mindegy, hogy van vagy nincs. 
 
A „szeretem” válasz gyakoribb a 
fiúknál, mint a lányoknál, az 
indoklásokból az is kiderül, miért. 

 
Szeretem (51), mert 
- mehetek locsolkodni (7) 
- kapok sok tojást, pénzt meg csokit (11) 
- pénzt kapok, szeretem a pénzt (2) 
- jó buli (4) 
- nem vagyok otthon (2) 
- mehetek locsolni, de nem a pénzért (1) 
- meglocsolnak a fiúk (8) 
- sok fiú jön (2) 
- ha kölnivel locsolnak (2) 
- az egész napot végigjátszhatom, mert kevés locsoló jön (1) 
- tojásokat festünk, díszítünk (4) 
- sok sütit lehet enni, szeretem az édességet (2) 
- nem kell jönni suliba (2) 
- az egész család elmegy a rokonokhoz (1) 
- ajándékot kapok (1) 
- jó (1) 
 
Nem szeretem (30), mert 
- büdös lesz a ruhám és a hajam a sok kölnitől, megfájdul tőlea fejem (8) 
- ha szódavízzel vagy vízzel locsolnak, többször át kell öltöznöm, ez nem olyan vicces (7) 
- pénzt kell adni a fiúknak, a többségük pénzt akar a tojás helyett, sokan csak a pénzért  
   locsolnak, elfogy a spórolt pénzem (5) 

- túl sokan jönnek locsolni (1) 
- amíg jönnek a fiúk, unatkozom (1) 
- korán kell kelni (1) 
- sokat kell menni (1) 
- délelőtt lejár a locsolási szezon (1) 
- ha eltévesztem a verset, az égő (2) 
- ha nincs otthon, akit meg akarok locsolni (1) 
- tojást kell festeni (1) 
- nem olyan meghitt, mint a karácsony, már elvesztette a varázsát a 
tojásfestés is (1) 
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Hantosi ötödikesek a háborúról 
 
Foglalkoztatja őket, meglepően sokat tudnak róla. Néhány gondolat tőlük: 
 
„A háborúban országok harcolnak egymással, és valaki győzni fog. De ebben sokan meg is 
halnak. 
„Nagyon szörnyűek voltak az eddigi háborúk, de most is háború dúl Irak és Amerika között. 
Már rengetegen megsebesültek, meghaltak, de úgy tűnik, ez még nem elég. Szörnyű lehet 
ilyen helyen lakni, minden percben rettegni. Nem lennék szívesen ilyen helyen katona, de ha 
mások élete azon múlna, feláldoznám magam.” 
„Az irakiak olyan fegyvereket gyártottak, amik szabályellenesek, az amerikaiak pedig felszó-
lították őket, hogy pusztítsák el ezeket, de 
nem tették, és kitört a háború. Rossz, mert 
nem tudni, hogy mikor csapódik be egy 
bomba, és rossz félni. Nem szeretnék egyik 
oldalon sem lenni.” 
„Az iraki háború azért is tört ki, mert 2001 
szeptemberében egy repülőgép belement egy 
nagyon nagy épületbe, amelyben nagyon 
sokan voltak. Most Bagdadot lövik. Sokan 
már feladták a harcot. Szerintem nagyon 
rossz, mert sokan meghalnak vagy 
megsérülnek. Nem lehet olyan helyen 
normálisan élni, mert mindig veszélyben vannak.” 
„Az atomháború több 10 km-re is elpusztít mindent.” 
„Ahol bombáznak, ott nem jó lakni. Én nagyon félnék.” 
„Háborúban nem tudhatjuk, mikor halunk meg.” 
„Nagyon veszélyes, mert gyerekeket és időseket egyaránt megölnek, nem törődik senki azzal, 
hogy kit öl meg, akár kisbabát is.” 
„Nem tudom, milyen lehet, de nem is akarom megtudni, mert mi is meghalhatunk.” 
„Félelmetes lehet háborús helyen lakni. Bármikor bárki meghalhat, ez nagy lelki stressz az 
embereknek.” 
„Nem lennék katona, mert akármikor lelőhetnek, felrobbanthatnak vagy fogságba ejthetnek.” 
„Katona nem szeretnék lenni, mert szeretek élni.” 
 „Sok a viszály a világon, amiből még nem tört ki háború, sokáig lesz még ilyen.” 
„Szerintem nem fog sokáig tartani a háború, mert megölik egymást, és abba fogják hagyni.” 
„Ha majd nagyon sok terület pusztul el, az emberek ráébrednek arra, hogy a problémáikat 
másképpen is megoldhatják.” 
„Amióta a világ világ, voltak háborúk, vannak háborúk, és lesznek is háborúk.” 
 
Mit írt erről az író és a költő? 
 
„Jó szerencse, semmi más. Szép és dicsőséges dolog a hazáért meghalni. A halál még a 
menekülő férfit is eléri. Még szebb a hazáért élni.” 
        Karinthy Frigyes 
 
„Az emberiség legnagyobb szabadságharca az lesz, ha belekezd abba a küzdelembe, 
hogy saját vérengző múltjától elszakadjon.” 
        Csoóri Sándor 
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Április 22-én van  A  FÖLD  NAPJA 
 
 
Megkérdeztük, szerintetek most mire kell a legjobban vigyázni a Földön? 
 

A környezet tisztaságát említették a 
legtöbben (27), ezen belül 6-an a vizet, 
5-en a levegőt, egy valaki az 
ózonréteget félti a legjobban. 
11-en a növényekre, 9-en az állatokra,  

 
5-en az erdőkre figyelnének különösen.  
2-en az embereket, egy diák az életet 
látja veszélyben. 
Van, aki a hajléktalanokra gondolt, a 
másik, hogy legyen mit enni, ketten a 
drogot és a cigit tüntetnék el. Egy-egy 
gyerek vigyázna jobban 
Magyarországra, a kultúrák 
megtartására, a régi épületekre.  
4-en mondták azt, hogy a háborúkat 
kellene elkerülni. 
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Róka Sándor GYUFAREJTVÉNYEK című könyvéből 
 
1. Helyezz át a csigavonalból 4 szál gyufát úgy, hogy a csigavonal a másik irányba 
csavarodjon! 

2. Helyezz át 2 szál gyufát úgy, hogy a ház „a másik oldalra 
forduljon”! 

3. Helyezz 
át 2 szál 
gyufát 
úgy, hogy 
a kutya az 
ellenkező 
irányba 
nézzen! 
 

 
A márciusi szám rejtvényeinek megfejtése: 

1.   2.   3.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MI TÖRTÉNT ÁPRILISBAN? 
 
1-jén, 1922-ben Madeira szigetén elhunyt IV. Károly, az utolsó magyar király. 
3-án,  1923-ban megindult a magyar légiforgalom. 
4-én,  1949-ben Washingtonban létrehozzák a NATO-t, az Észak-atlanti Szerződés  
           Szervezetét. 
6-án,  1896-ban Athénban ünnepélyesen megnyitják az első újkori olimpiai játékokat. 
8-án,  1735-ben Rodostóban meghalt II. Rákóczi Ferenc fejedelem. 
11-én, 1905-ben született József Attila költő, ezért 1964-től ez a nap a magyar költészet napja. 
12-én, 1961-ben Gagarin szovjet űrhajós elsőként tesz űrutazást. 1981-ben Az USA-ban  

először startol a Colum-
bia űrrepülőgép. 
 
30-án, 1876-ban átadták a  
            Margit-hidat. 
 
            1991-ben elkészült  
             az utolsó Trabant  
             gépkocsi. 
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SPORT 
 
A körzeti sakkversenyen Ossik Attila és Ossik Árpád bronzérmes, Ossik Anett 
6. helyezett lett. 
 

       
 
 
Kispályás foci 
 
Fiúk       Lányok 
1.-2. o. 2:4  5.-6. o. 1:1   1.-2. o. 1:1  5.-6. o. 0:8 
3.-4. o. 3:1  7.-8. o. 1:8   3.-4. o. 0:14  7.-8. o. 0:3 
 
 
 
A közlekedési HÉTPRÓBA verseiből 
 
 
Hétpróba      Közlekedés 
 
Van egy verseny, a hétpróba,    Görkori és kerékpár, 
Ez aztán a jó móka,     Szép az időben minket vár. 
Játék, rejtvény, rajz, írás,    Ám a KRESZ-t mi betartva, 
Próbáld ki te is, kis pajtás    Közlekedünk csak rajta. 
 
Alakíts csapatot,                                   Jobbkéz-szabály, stoptábla, 
Oldd meg a feladatot!                           Nem a gyerekek álma. 
Nem hiába teszed,     Ha a szabályt betartjuk, 
Hisz tanulhatsz s nyerhetsz.    Balesetet megússzuk. 

 
Vegyes csapat (Gál Tamás,  A négy muskétás (Horváth Hajnalka, 
Skutai Gergő, Tóth Alexandra,  Kovács László, Takács Eszter, Tóth Erik) 
Ossik Attila) 
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Sikeres áprilisi tréfák voltak: 
 
 
- Tavaly húsvét április 1-jére esett, délután 
mentünk meglocsolni a fiúkat. 
- Amikor a tesóm kicsi volt, a mamám elküldte a 
boltba cérnamagért. (El is ment.) 
- Apukámnak átállítottam az óráját, és előbb 
kiment a buszra. 
- Krétás dobozba fehéregeret tett 
 
Kovács Lackó álhírei:      Újfalusi Márk 1. o. 

 
Zádori Martina vicce: 
 
Két rendőr utazik a vonaton. 
Éppen egy közutat kereszteznek. 
Megszólal az egyik: 
- Sajnálom azokat az autósokat, 
akik erre járnak. 
- Miért? - kérdezi a másik. 
- Mert ezt a sorompót még 
sosem láttam felhúzva. 
 
 
Hírek: 
 
A parkban sok ibolya és 
cigisdoboz nyílik. 
 
Egyik diák iskolakerülés 
szándékával iskolába jött (egy 
délelőtt kétszer is!). 

 
„Biztató” hírek a továbbtanulókról: iskolakerülés, bukás, berúgás, kirúgás…  
A „hagyományőrzők” azért járnak iskolába, sőt odáig is elmennek, hogy 
szakmát, ne adj’ isten!, érettségit szereznek. Néhány elvetemült még diplomát is 
akar, sőt kap is! 
 

Kiadja a Hantosi Általános Iskola. Hantos, Köztársaság tér 3. 2434 
Felelős szerkesztő: Gyömörei Barnáné  Eng. sz.: 2.2.4./1338/2001. 


