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Farsang 

Itt a farsang, 

áll a bál. 

Gyertek kicsik,  

játsszunk már! 

Van maskara, 

móka is, 

pillangó 

meg labda is. 

Vége lett, 

de semmi baj. 

Újra jön 

a vidám zaj. 

Írta : Sas Veronika Luca 4.a 

A borító illusztrációját Kecskés Laura 3.a készítette 
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Kedves Olvasó! 

A farsang több szempontból is különleges ünnep. Ebben az időszakban 

nemcsak a telet búcsúztatjuk, hanem azzal együtt az előző félév nehéz-

ségeit is. Azt gondoljuk, hogy mind Ti, gyerekek, mind a Tanáraitok na-

gyon várták már a közeledő osztályfarsangot és a Svábbált. A Terkalap 

ezen számával szeretnénk Titeket ráhangolni ezekre a vidám napokra. 

Élvezzétek a közös gyakorlással és a jelmezetek elkészítésével eltöl-

tött időt, az éneket és a táncot. 

a Szerkesztőség 
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Így ünnepelünk mi… 

A farsang a január 6-i vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdeté-

ig tart. A hagyományok szerint ezt az időszakot bálokkal, lakomákkal töltik 

el. Az utolsó három napban van a farsang csúcspontja, a karnevál. Ilyenkor 

tartják a híres mohácsi busójárást is. Az ünnepség a partraszállással kezdő-

dik, majd a busók jelmezes felvonulását követően a télbúcsúztató-koporsó 

vízre bocsátásával végződik. Sötétedéskor a város főterén máglyagyújtással 

és körtáncokkal folytatódik a mulatság. 

Az összeállítást készítették a 8.a tanulói 

  



 

5 

Így ünnepelnek a világban… 

A farsangi szezon alatt Rio de 

Janeiro néhány napra a világ fő-

városává válik. A rioi karneválon a 

színes jelmezek és kocsik mellett 

a szamba nevű latin-amerikai tánc 

is nagy szerepet játszik. Az első 

ilyen ünnepet a 18. században 

tartották a portugál bevándorlók. 

A velencei karnevált a 

színpompás és változatos 

formájú maszkok és 

jelmezek teszik világhírűvé. 

A maszkok bőrből, porce-

lánból, de akár egyedi 

üvegfestéses technikával is 

készülhetnek. 

Guineában nincs fesztivál, 

amit előre megszerveznek, 

de van két ünnep. Az egyik a 

vadászszezon kezdetekor 

kerül megrendezésre. 

Ilyenkor az emberek ha-

gyományos ruhákba öltöz-

nek, és fegyverekkel ünne-

pelnek. 
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Das wohl bekannteste Faschings-

ereignis im deutschsprachigen 

Raum ist der Kölner Karneval. Bei 

dem traditionellen Rosenmon-

tagsumzug darf das berühmte 

Kölner Dreigestirn nicht fehlen: 

Jungfrau, Prinz und Bauer sind 

die offiziellen Regenten über das 

närrische Volk. Sie begrüßen ihre 

Untertanen mit einem heiteren 

„Alaaf!”. 

Das Funkenmariechen ist eine 

traditionelle Figur im Karneval 

und kam zunächst nur im 

Rheinland vor. Das typische 

Kostüm ist eine Oberbeklei-

dung, an eine Uniform aus dem 

18. Jahrhundert angelehnt: 

Dreispitz, Perücke mit ge-

flochtenen Zöpfen, Stiefel, 

Uniform mit Jacke und Hose. 

72 Stunden dauert die Basler 

Fasnacht, der größte Umzug der 

Schweiz. Der Morgenstraich 

beginnt am Montag nach 

Aschermittwoch pünktlich um 

04:00 Uhr mit dem Kommando 

"Achtig! Morgenstraich! Vor-

wärts, marsch!". Dann machen 

die Fasnächtler in Cliquen und 

mit Kopflaternen die Straßen 

und Geschäfte Basels unsicher. 

… és a német nyelvterületen. 
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Csörögefánk recept 

 Hozzávalók / 6 adag 
A tésztához 
 85 dkg finomliszt 
 20 dkg margarin 
 1 dl tejföl 
 3 dl tej 
 3 ek cukor 
 3 dkg élesztő 
 3 db tojássárgája 
 1 db tojás 
 1 kávéskanál só 
 0.5 citromból nyert citromhéj 

A tészta sütéséhez 
 6 dl napraforgó olaj 

A beszóráshoz 
 10 dkg cukor 
 3 csomag vaníliás cukor 

1. A tejet meglangyosítjuk, elkeverjük benne a cukrot, s felfuttatjuk 

benne az élesztőt. 

2. A margarint megolvasztjuk, elmorzsoljuk a liszttel, sóval. A többi 

hozzávalót a liszt közepébe készített mélyedésbe rakjuk, ráöntjük 

az élesztős tejet, s megdagasztjuk. 

3. Kb. egy óra alatt duplájára kelesztjük. 

4. Lisztezett deszkára borítjuk, kb. 1 cm vastagra nyújtjuk.  

5. Derelyemetszővel előbb egyik irányban ferdén csíkokra vágjuk, 

majd másik irányban is. Így rombuszokat fogunk kapni. A rombu-

szok közepét bevágjuk, s a keletkezett résen az egyik csúcsot át-

húzzuk. 

6. Forró olajban kisütjük, közben átfordítjuk, hogy mindkét fele meg-

süljön. 

7. Sütés után megszórjuk vaníliás porcukorral. 

Forrás: http://www.nosalty.hu/recept/csorogefank-4 
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Interjú Dali Barbival 

 

Terkalap: Szia! Hogyan kezdtél el 
tollasozni és mikor? 
Barbi: Körülbelül három éves 
lehettem, amikor az apukám 
először vitt ki a Városligetbe. Ott 
kezdtem el, és hamar megszok-
tam a játékot. 
TL: Mennyi ideje játszol verseny-
szerűen? 
B: 3 és fél éve kezdtem el edzeni 
egyesületben. A Diaboló E-ben 
játszom, Újpesten. Kedden és 
csütörtökön 2-2 órát gyakorlunk. 
TL: Melyik volt az első versenyed 
és hányadik lettél? 
B: Az első versenyem a Hodos 
Tamás emlékverseny volt 2012-
ben. Első lettem, és nagyon jól 
éreztem magam. 
TL: Hány érmet és kupát gyűjtöt-
tél eddig össze a versenyeken? 

B: 164 érmet és 14 kupát nyer-
tem összesen (eddig). 
TL: Hányadik lettél az Országos 
Diákolimpián? 
B: Tavaly megnyertem az Olimpi-
át egyéniben. Az Országos Diák-
olimpia A kategóriáját szeretném 
megnyerni. Mikor ott vagyok egy 
versenyen, mindig figyelem a 
következő ellenfelemet, megné-
zem a meccsét, elemzem a játé-
kát, így kiismerem a gyengéit. 
TL: Miért ajánlod a többieknek 
ezt a sportot? 
B: Azért ajánlom, mert erősít, és 
a taktikai érzéket fejleszti. 
TL: Köszönjük az interjút, gratulá-
lunk, és sok sikert kívánunk a 
jövőben is. Hajrá Barbi! 

 

Az interjút Szigeti Mihály 3.b – 
Kaszonyi Márk 4.b – Fan Allen Edvin 
8.b készítette 
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2016 legfontosabb döntői 

Ebben az új rovatban összegyűjtöm nektek a legnépszerűbb csapatspor-
tok legrangosabb döntőit, és megtippelem, hogy ki vesz részt rajta. 

Írta: Farkas Márk 8.a 

Tippelj Te is! 

Tippeld meg, hogy ki fog nyerni a Bajnokok Ligáján, és mi lesz a döntő 
mérkőzés eredménye! A játékosok között az évzárón kisorsolunk egy 
Terkalap pólót. A tippeket a könyvtárban kihelyezett doboznál tudjátok 
leadni. 

a Szerkesztőség 
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Gimp: egy ingyenes képszerkesztő program 

A Gimp egy képszerkesztő program, ami ingyenes, és az internetről 
könnyedén letölthető. Miért dobnánk ki akkor havonta majdnem 13 eurót, 
ha nem képszerkeztéssel foglalkozunk, de akarunk egy profi képszerkeztő 
programot? (és nem akarunk „kalózkodni”) 

 

A kezelőfelület elsőre bonyolultnak tűnhet, de egy kis ismerkedés után 
rájövünk, hogy nem nehéz kiigazodni rajta. De lássuk, „mit kapunk a 
pénzünkért”. (hehehe) Képszerkeztést több rétegben, a kép 
manipulálására alkalmas funkciókat, és persze az alapvető ecset- és 
szövegdoboz eszközöket. A kép mozgatása, forgatása, átméretezése pár 
próba után egyáltalán nem nehéz. A többrétegű szerkesztésnek 
köszönhetően az egyes képeket külön rétegekre rakhatjuk, és ha csak az 
egyik réteg van kiválasztva, a másik képet nem tudjuk véletlenszerűen 
elrontani pl. egy elszaladt egérmutatóval. Az ecset-eszközzel is nagyon 
precíz munkát lehet végezni,ráadásul az RGB színskála összes színét 
felhasználhatjuk (mondjuk ez alap…). 

A Gimp elérhető Windows, Linux és OSX rendszerekre is. 

Készítette: Lakatos Zsombor 8.a 
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Fordítás - ferdítés 

Papp Rita órájának keretében a skót származású Robert Louis Stevenson-
nal (1850- 1894) és versével foglalkozott, hiszen a kerületi 
szavalóversenyen az ő versét kell a legbátrabb jelentkezőknek elszavalniuk. 
A tanulóknak a verset át kellett dolgozniuk úgy, hogy a szerkezetét 
nagyjából megtartsák, de mégis személyesebbé tegyék azt saját maguk 
számára. 
Nagyon sok izgalmas és kreatív munka született, íme az egyik legjobb 
átirat: 

The Wind 
by Robert Louis Stevenson 

I saw you toss the kites on high  
And blow the birds about the sky;  
And all around I heard you pass,  
Like ladies' skirts across the grass--  
 O wind, a-blowing all day long,  
 O wind, that sings so loud a song!  

I saw the different things you did,  
But always you yourself you hid.  
I felt you push, I heard you call,  
I could not see yourself at all--  
 O wind, a-blowing all day long,  
 O wind, that sings so loud a song!  

O you that are so strong and cold,  
O blower, are you young or old?  
Are you a beast of field and tree,  
Or just a stronger child than me?  
 O wind, a-blowing all day long,  
 O wind, that sings so loud a song! 

The Blowing Air 
by Dani & Gábor (6.a) 

The wind blows the kite 
And whispers in the night. 
Tossing pigeons so high 
That they can crearly see the sky. 

YOU invisible shade 
Blow the grass colored in Jade. 
You are the king of the sky. 
And you blow the dandelions so 
high. 

How do you look like, how do you 
cook like 
So many questions to ask. 
But answering all for you 
wouldn't be an easy task.  
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Kreatív farsang 

  
1. Szedd össze a hozzávaló-
kat!  
 

2. A kis lapra szemet, szájat, 
orrot, hajat, arcot rajzolj! 
 

  
3. Vágd ki az arcot! 
 

4. Ragaszd fel a nagy lap 
szélére! (az ábra mutatja) 
 

  
5. Vágd ki az orrot és a szá-
jat! 
 

6. Ragaszd fel a szájat és az 
orrot tükörben oda, ahol a 
másik van! 
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7. Vágd ki és ragaszd fel a hajat és a szemet! 

 

8. Ragaszd fel az arcot a másik oldalra! KÉSZ VAGY! 

Készítette: Kuba Nikoletta 4.a 
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Interjú Hédivel 
 

Rebeka és Hanna: Melyik a kedvenc 
sütid a büfében? 
Hédi: Mindent megeszem. Nincs ked-
venc. 
R&H: Miért szeretsz itt dolgozni? 
H: A gyerekek miatt. 
R&H: Meddig szoktál dolgoz-
ni? 
H: Fél háromig. 
R&H: Ebédre melyik kaját 
veszik a legtöbben? 
H: A frissen sülteket salátával. 
R&H: Melyik terméket készí-
ted el te? 
H: Az összeset. 
R&H: Mi szerettél volna 
gyerekkorodban lenni? 
H: Fodrász. Most is az vagyok, 
csak nem az a foglalkozásom. 

R&H: A büfé is szeptember elsején 
szokott kinyitni? 
H: Igen. Együtt kezdünk, és együtt 
végzünk. 
R&H: Mivel töltöd az időt órák közben? 
H: A szünetre készülök, hogy legyen 

étel a gyerekeknek. 
R&H: Melyik az a termék, 
amiből minden héten ren-
delsz, és melyik a legnép-
szerűbb? 
H: Csokigolyó, csokitekercs, 
melegszendvics. És gyümölcs- 
és zöldsaláta. 
R&H: Szerinted mi a sikered 
titka? 
H: Az, hogy imádom a gye-
rekeket, és mindig friss a 
termék. 

Az interjút Czakó-Noll Rebeka 8.a és 
Szlonkai Hanna 8.a készítette 

Rendezvények, programok 

Hagyományok háza: 
Február 13-án, pénteken a Hagyományok Házá-

ban a farsangfarki táncházi mulatsággal várnak 
benneteket. A tánc mellett kézműves foglalkozás is 
lesz. 

Újpest: 
Február 15-én, vasárnap Újpesten lesz a Téli 

fesztivál, ahol különböző finomságokkal lehet jóllakni, és ingyenes programok 
is lesznek. 

Józsefvárosi Rendezvényközpont: 
A Józsefvárosi Rendezvényközpontban reneszánsz mulatságba csöppenhet-

nek. 

Jó szórakozást mindenkinek! 

A programokat Petőházi Viktória 8.a állította össze 
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A falu, amelyik elűzte a telet 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis falu. 

Hát ebben a faluban épp farsang reggel volt. Az 

asszonyok és a gyerekek álarcokat és jelmezeket 

készítettek. Volt királylány, de a leggyakoribb a Busó 

volt. A férfiak a házakat díszítették, és az esti farsangi 

mulatságra tolták össze az asztalokat. Leszállt az este. 

A falu összeült, és elkezdtek enni. Miután vége lett a 

vacsorának, beöltöztek jelmezükbe, és elkezdődött a 

farsangi felvonulás.  

Másnap reggel már olvadozott a hó. 

Ölbey Luca – Szabó Rozina 4.a 
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