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Vers húsvétra 

A gyerekek tojásokat festenek, 

Amiket a nyuszik hoztak. 

A felnőttek a gyerekeket, 

Biztatják a rajzban. 

A húsvéti tojások elkészülnek holnap még, 

Mindegyik megszárad egy nap alatt. 

A húsvéti nyúl elugrál a tojásokért, 

Elviszi a kosarában a hímzett tojásokat. 

A gyerekek az eldugott tojásokat keresik, 

Szüleik segítenek megkeresni azokat. 

A nyuszi csak távolról nézi. 

Milyen szép ez a húsvéti folyamat! 

Írta: Kerekes Kinga 5.b 



3 

Kedves Olvasó! 

Távolinak tűnnek a februári Svábbál emlékei. Az elmúlt hetekben sokat dolgoz-

tatok, tanultatok, és bizonyára már mindannyian várjátok a húsvéti szünetet. 

A Terkalap szerkesztősége is visszavonul egy kis alkotói szabadságra, de előtte 

összeállítottunk nektek egy tavaszi számot. Fogadjátok szeretettel! 

Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

a Szerkesztőség 
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Gondolatok március 15-éről

Ez a nap a szabadság napja. Magába 
foglalja az örömöt és a gyászt. Az örömét 
az új életnek, s a gyászát a harc bukásá-
nak. A márciusi ifjaknak köszönhetjük 
elsősorban a haza szabadságát.  Mindig 
éljen lelkünkben a láng, amely biztonsá-
got, boldogságot és reményt hoz. 

Füzi Lilla 4.b 

Március 15-én a hős magyarokra em-
lékezünk, akik oly bátran küzdöttek. 
Azon a napon hallotta a nép a Nemzeti 
dalt, amit Petőfi Sándor írt. Ennek emlé-
kére viselünk március 15-én kokárdát, és 
emlékezünk a hűséges magyarokra, akik 
életüket áldozták a hazáért. 

Schäffer Róza 4.b 
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A Húsvét keresztény ünnepe1 

Interjú László atyával, a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templom nyugdíjas ki-
segítő plébánosával. 

Terkalap: A keresztények miért ünnep-
lik ezt a napot? 

László atya: A húsvét ünnepe a katoli-
kus keresztény hívők legnagyobb 
ünnepe, a megváltást ünnepeljük, 
amikor Isten feláldozta nekünk egy-
szülött fiát, Jézus Krisztust, aki meg-
halt értünk a kereszten, ezzel az em-
bereket megszabadította bűneiktől, 
tehát ez a megváltás ünnepe. 

Terkalap: Melyek a Húsvét keresztény 
hagyományai? 

László atya: A húsvétot megelőző 
hetet nagyhétnek hívjuk, amely a 
virágvasárnappal kezdődik. Jézus 
bevonul Jeruzsálembe, a nép pálma-
ágakat és a saját ruháját terítette le 
elé. A nagyhét első három napjának nincs különösebb jelentősége, nagycsütörtökön 
van az utolsó vacsora ünnepe, amikor Jézus megalapítja az OLTÁRISZENTSÉGET, és a 
PAPSZENTELÉST. Ilyenkor közös szentmisét mondanak a papok, és délután együtt 
megvacsoráznak. Nagypénteken ünnepeljük Jézus keresztútját, szenvedését és halá-
lát. Vasárnap tartják a feltámadási szentmisét és körmenetet. 

Terkalap: Honnan ered az ünnep neve? 

László atya: A név a zsidó bárányvacsora nevű ünnep nevéből 
ered, amikor megszabadult a zsidó nép az egyiptomi fogságból, 
és ekkor eszünk a 40 napos nagyböjt után először húst, elfo-
gyasztjuk a húsvéti sonkát. 

Terkalap: Milyen nagyobb ünnep következik a Húsvét után? 

László atya: Jézus mennybemenetelének ünnepe következik 40 
nappal húsvét után, ezután 10 nappal Pünkösd jön. 

Az interjút készítette: Szalay Ferenc 6.a

                                                                 
1 A kép forrása: http://jn2word.blogspot.hu/ 
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A Nagyhét eseményei 

Virágvasárnap: A Nagyhét a Virágvasárnappal kezdő-
dik. Ezen a napon ünnepeljük Jézus Jerúzsálembe érkezé-
sét. Az ünneplő tömeg pálmaágakkal és „Hozsannával” 
üdvözölte. 

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora napja. Jézus elfoga-
tása előtt összegyűlt tanítványaival, hogy utoljára meg-
tartsák a Pésáh ünnepét. 

 
Nagypéntek: Jézus szenvedésének, kereszthalálának és 

temetésének napja. 
 
Nagyszombat: A húsvéti ünnep kezdete. Az esti misén 

tűzszenteléssel ünneplik a feltámadt Jézust. A tűz Krisz-
tus jelképe. 

 
Húsvét: „Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, 

Mária, Jakab anyja és Szalóme drága keneteket 
vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holt-
testét. A hét első napján, kora reggel, amikor a nap 
felkelt, a sírhoz mentek. Ezt mondták egymásnak: „Ki 
fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” 
De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, 
pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér 
ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. 
Megrémültek, de az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a 
keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, 
nincs itt!” Mk 16,1-7 

 

2016.03.20. 

2016.03.24. 

2016.03.25. 

2016.03.26. 

2016.03.27-28. 
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Húsvéti dekoráció - Nyuszis tojástartó 

Másold át a sablont kartonra és kedved szerint színezd ki, vagy dekoráld! A ponto-
zott vonalak mentén hajtsd meg, végül a nyuszik mancsain található bevágások segít-
ségével kapcsold össze őket. Kész a húsvéti tojástartó, el is helyezheted benne a 
hímes tojást. Jó szórakozást! 

Locsolóversek 

Tanácstalan vagy a húsvéti locsolóverseket illetően? Segítünk egy-két ötlettel: 

- . - 

Templom tövén iskola 

Sok kisgyermek jár oda 

Fiúk hegedülnek 

Lányok menekülnek 

Szabad-e locsolni? 

- . - 

Terézvárban jártam 

Két Tannyelvűt láttam 

Tele volt lányokkal 

Húsvéti nyulakkal 

Szabad-e locsolni? 

- . - 

Mert Karcsi bácsi 

beengedett 

Szétnéztem a suliban 

Kezemben egy vödör 
vízzel 

Vígan kérdezem: 

Szabad -e locsolni? 
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Székely fonott kalács2 

Hozzávalók / 6 adag 

 1 kg finomliszt 

 8 dkg cukor 

 10 dkg vaj 

 9 dl tej 

 3 dkg élesztő 

 1 kk só 

 2 db tojássárgája  

 1 db tojássárgája (a 
kenéshez) 

Elkészítés 

1. 1 dl langyos tejből, élesztőből, 3 ek lisztből kovászt készítünk, és langyos helyen 
kelesztjük. Akkor jó a kovászunk, ha az ujjunkat belenyomva és kihúzva lyuk ma-
rad a helyén, nem folyik össze. 

2. A maradék tejben elkeverjük a cukrot és a sót. 
3. A lisztet (én mindig átszitálom, hogy lazább legyen), kovásszal, cukros-sós tejjel, 

tojássárgájával jól kidolgozzuk, majd beledolgozzuk a vajat vagy zsírt. Elsőre egy 
lágy, folyós massza állaga van, de ahogy dagasztjuk, a liszt elkezd dolgozni a 
tésztában és gyönyörűen összeáll a mennyiségek pontos betartásával. Ha lágy-
nak találjuk, lisztet adhatunk még hozzá. elég, ha már elválik az edény falától és 
a kezünktől. Ez kb 15-20 perc intenzív kézi dagasztás. A jól kidolgozott tészta ad 
csak szép kalácsot. 

4. A tésztát felemelve liszttel meghintjük a tál alját és oldalát, a tésztát visszatéve a 
tészta tetejét is, majd letakarva langyos helyen duplájára kelesztjük, kb 30-60 
perc szükséges. 

5. A megkelt tésztát lisztezett deszkára borítjuk és megformáljuk. Lehet fonott 
kalácsot, lekváros (stb.) kiflit készíteni. Fonott kalácsnál a fonások szárait olvasz-
tott vajjal megkenjük, "foszlósabb" amikor elkészül. Van aki a lisztezésre eskü-
szik. 

6. Kivajazott tepsibe tesszük, megkenjük tojássárgájával a tetejét, hagyjuk pihenni, 
majd egyenletes tűznél 180 C°-n aranybarnára sütjük. 

                                                                 
2 Forrás: http://www.nosalty.hu/recept/szekely-fonott-kalacs 
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Interjú Asztalos Károly rabbival 

Terkalap: Honnan ered a Pészach, mi az ünnep eredete, miért tartják? 

AK: Pészach ünnepét, az elkerülés ünnepét az Egyiptomból való kivonulás emlékére 

tarjuk. Mózes vezetésével Egyiptomból a rabszolgaság házából kivezette az Örökké-

való az ő a Népét. A pészach szó jelentése: elkerülés. A tizedik csapás elkerülte a 

zsidók házait, innen a név eredete. Nagyon érdekes, mi a kovásztalan kenyér ünne-

pének szoktuk nevezni, a Talmud is így használja. A Pészach elnevezés a Tórában 

található, az elkerülés ünnepe. Azt mondják a bölcsek, hogy a macesz, a kovásztalan 

kenyér ünnepének azért nevezzük, mert ez az őseink hitét dicsőíti, akik bíztak az 

Örökkévalóban, abban, hogy később táplálni fogja őket, és a kovásztalan kenyérrel a 

hátukon hagyták el anno Egyiptomot. 

Terkalap: Mik a széderesti szokások, és a felolvasási hagyományok? 

AK: A széderesti hagyományok (széder azt jelenti: rend) sorrendjét a bölcsek már 

megszabták. Úgy nevezzük, hogy Haggada, elbeszélés, tehát a pészach-i elbeszélés 

egyben a kivonulást is elmeséli, és magába foglalja a forgatókönyvet is, hogy mit kell 

tenni a szédereste folyamán. Ez szigorú rendben történik. Említettem a szabadság 

ünnepének elnevezését is, ez fontos, hiszen  szokás, hogy oldalra (bal oldalra) dőlve 

ülünk ezen az estén, kivéve amikor hallgatjuk az elbeszélést. Annak idején az ókori 

keleten így foglaltak helyet a szabadok, és ennek felelevenítése ez, hogy mi is szaba-

dok vagyunk, és baloldalra dőlve fogyasztunk, eszünk, iszunk. Négy pohár bort kell 
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fogyasztani az estén, ez a négyes szám visszaköszön, lásd a négy fiú, a bölcs, a go-

nosz, az együgyű, és aki még kérdezni sem tud, és szintén négy kérdést tesz föl a 

kisgyermek is, amikor elkezdjük az elbeszélést, hogy miben különbözik ez az este a 

többitől. Ez a négyes szám az estének egy visszatérő eleme. 

Terkalap: A bölcs és az együgyű, és a további kettő gyerek kérdéseinek története 

honnan ered? Kinek kell kérdeznie ezen az estén? 

AK: A társaság legkisebb gyermekei kérdezik, többen is, általában énekelve, dallam-

mal adják elő. A négy fiú négy kérdése a Tórából vett részletek, idézetek más-más 

kontextusban. Ez a Haggada szerkesztőinek volt az elképzelése, nagyon fontos elem, 

hogy milyen kérdést tesz fel a bölcs, és milyet a gonosz, aki kivonja magát a közös-

ségből, van, aki még kérdezni sem tud, nos neki nekünk kell elmondani, az együgyű 

pedig egyszerű kérdést tesz fel, hogy mi ez az este? Minták voltak annak idején, hogy 

hogyan kell elmesélni a kivonulás történetét, és a szédereste forgatókönyvét, honnan 

hova kell eljutni. Mélységből a magasságba, bánatból az örömbe, van egy íve az elbe-

szélésnek, ez benne van a Haggadában is. A rabszolgaságból a szabadságba vezette az 

Örökkévaló a népünket, ezt kell elmesélni, illetve a későbbi korokon átívelően; hiszen 

később is történtek hasonló megmenekülések. A szellemi szabadságunk az, amely 

alkalmanként a történelemben kiválthatta, vagy megelőlegezte a szabadságunkat. 

Tudjuk hullámvölgyekkel teli volt a zsidóság története. A Pészach volt az egyetlen, 

amikor a fizikai szabadság előbb következett be, és azt követte csak a szellemi sza-

badság, a Tóra-adás. Kivezetett bennünket Egyiptomból, és megkaptuk a Tórát. Ké-

sőbb már fordítva történt, a Tórát megtartották hűen, annak szellemében, és megta-

lálták a szellemi szabadságot, vagy nem; de általában ez volt az alapja a fizikai sza-

badságnak, a szellemi szabadság. 

A mai korban is úgy kell tekintenünk magunkat, mintha mi magunk jöttünk volna ki 

Egyiptomból, és úgy kell, ezzel az átéléssel elmesélni a kicsiknek. 

Terkalap: Köszönöm szépen! 

Az interjút készítette: Szakay Samu 6.a 
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A Magyar Költészet napja3 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, 

április 11-énünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, 

könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra 

előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. 

Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket. 

A költészet napjának reggeli dala 

Csöng a vekker 8 óra 
Betévedtem a mosdóba 
Megmostam az arcomat 
S, megnéztem a rajzomat 
Kimentem a konyhába 
Megnéztem a naptárat 
Felkiáltva azt mondtam 
Születésnapom van! 

Írta: Szigethy Mihály 3.b 

                                                                 
3 A kép forrása: 

http://nol.hu/kultura/illyes_gyula_eddig_ismeretlen_regenye_kerult_elo-1344315 
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Mindennapi kémia 

A kémiát egyetlen szóval össze lehet foglalni – HUH! A kémia a tudománynak az az 
ágazata, ami vegyületekkel, kémcsövekkel foglalkozik. A huh a legjobb szó rá. 

Képzeld el, hogy egyszer csak egy szobában találod magad, a polcokon teli üveg-
csék állnak. A szoba végében pedig egy szakállas öregember a következőt mormolja – 
Gőte szeme, denevér szárnya, focicipő, macskafark. Nos, 500 évvel korábban jársz, a 
középkorban, ahol a kémikusokat nem kémikusnak, hanem alkimistáknak hívták. Ők 
naphosszat próbáltak megalkotni egy olyan követ, a bölcsek kövét, ami egyik anyag-
ból valamilyen másikat csinál. Ők aranyat szerettek volna készíteni. Biztosíthatlak 
benneteket, hogy ez a kő nem létezik. Viszont a kémia segítségével rengeteg érdekes 
dolgot lehet előállítani, akár még aranyat is, bár a természetes aranynál is sokkal 
drágább áron. 

De nem kell messzire mennetek, hogy 
megismerkedjetek a kémiával, hiszen min-
denütt jelen van. Ezzel az egyszerű kísérlettel 
is ezt mutatom be. Ha gondoljátok, otthon is 
kipróbálhatjátok. 

Amire szükségünk lesz a kísérlet elvégzé-
séhez: 

 1 parafa dugó 

 1 mécses 

 1 főzőpohár 

 1 nagyobb edény, vagy tál 

Tegyük rá a parafa dugóra a mécsest, ezt te-
gyük bele egy tálba, amelyben néhány cm víz 
van. Gyújtsuk meg a mécsest, majd borítsuk rá 
a főzőpoharat. Most történik a varázslat! 

Mit tapasztalunk? 

1. A mécses rövid idő múlva elalszik, mert 

elfogy a pohárban lévő oxigén.  

2. A vízszint megemelkedik a pohárban, mert a 

levegőben lévő oxigénből szén-dioxid lett az 

égés során, a helyét pedig víz tölti ki.   

Írta: Tóth Napsugár 7.b 
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Hímestojás az Imagine Logoval4 

Ki ismeri a Logo teknőcöt? Biztosan sokan találkoztatok 
már vele. Elég érdekes állatról van szó, aki a gazdája uta-
sításait követve mászkál fel-alá egy fehér vásznon tollával 
jelölve az utat, amit bejárt. Ha elég ügyesek vagyunk, 
akkor a segítségével hímes tojást rajzolhatunk5 – csak 
adjuk meg Neki az alábbi utasításokat…  

törölkép 
tv! 3 
tsz! "fekete 
ellipszis [150 190] 
tölt 
tv! 2 
tsz! "fehér 
ism 12 [ ism 2 [e 40 j 30 e 40 j 60 j 90] j 30] 
ism 12 [ ism 2 [e 30 j 30 e 30 j 60 j 90] j 30] 
ism 12 [e 50 ism 4 [j 30 e 10 h 10 b 30 b 30 e 10 h 10 j 30 e 
10] h 90 j 30 ] 
tsz! "piros 
tf 
ism 12 [ e 20 j 40 e 10 tölt h 10 b 40 h 20 j 30] 

Ez bizony így komplikált… Mit is jelentenek ezek a rövidítések? 

Előre - (rövid változata: e) 
Hátra - (rövid változata: h) 
Jobbra - (rövid változata: j) 
Balra - (rövid változata: b) 
Tollat fel - A teknőc nem húz tovább vonalat.(rövid változata: tf) 
Tollat le- A teknőc vonalat húz tovább (rövid változata: tl) 
Tollszín - A teknőc vonalszíne (rövid változata: tsz) (utána felkiáltójel kell) 
Tollvastagság - A teknős vonalvastagsága (rövid változata: tv) (az utasítás után felki-
áltójel kell) 
Töröl képernyő – Képtörlés (rövid változata: törölkép) 
Ismétlés - a parancsok többszöri ismétlése pl.: ism 12[e 50 j 90]) 
Tölt - Hatására a teknőc kitölti az őt körülvevő területet. 

                                                                 
4 Az Imagine Logo ingyesen letölthető innen: http://logo.sulinet.hu/license.html 
5 Forrás: http://imagine-logo.wikidot.com/himes-tojas 
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Interjú Karcsi bácsival 

Terkalap: Mióta dolgozol itt? 

Karcsi bácsi: 1998 óta. 

Terkalap: Hogyan jutottál el iskolánk-

hoz? Miért dolgozol itt? 

Karcsi bácsi: Azért, mert volt kollégám 

megkért, hogy dolgozzak itt. És szere-

tem az iskolát. 

Terkalap: Mivel foglalkoztál korábban? 

Karcsi bácsi: Hivatásos zenész voltam. 

Terkalap: Milyen hangszeren játszottál? 

Karcsi bácsi: Nagybőgőn. 

Terkalap: Szeretsz-e itt dolgozni? 

Karcsi bácsi: Igen, nagyon. Imádom a 

gyerekeket. 

Terkalap: Hol születtél? 

Karcsi bácsi: Budapesten. 1952. július 

27-én 12:00 órakor. 

Terkalap: Mi a kedvenc zenei stílusod? 

Karcsi bácsi: A Jazz és a nagyon jó cigányzene. 

Az interjút készítették: Sas Veronika Luca 4.a és Paszternák Hanna 4.a 

F e l h í v á s !  F e l h í v á s !  F e l h í v á s !  

Költő vagy, de még senkinek sem mutattad meg tehetséged? Szeretsz rí-
mekben beszélni, gondolataidat papírra vetni? Akkor Te vagy a mi emberünk. 

A Terkalap verspályázatot hirdet minden alsó és felső osztályos diáknak, fi-
únak és lánynak. Jelentkezésedet várjuk a Terkalap szerkesztőségénél, a 
könyvtárban. 

A kiválasztott műveket díjjal jutalmazzuk, és a Terkalap következő számá-
ban közöljük, melynek témája: Nyár - szünidő. 

a Szerkesztőség 
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Rejtvények 

Megfejtés függőlegesen összeolvasva 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

1. Hosszú fülű, puha szőrű szelíd kisállat becézett változata. 

2. A közelgő ünnep egyik tipikus szimbóluma, étel is és új élet bölcsője. 

3. Ilyen színű tojásokat festenek a lányok a hagyomány szerint. 

4. Idén ebben a hónapban van Húsvét. 

5. Illatos folyadék, mely a locsoláshoz elengedhetetlen. 

6. Sós étel, mely húsvétkor az ünnepi asztalról nem hiányozhat. 

7. Hull a könnye, mint a eső. 

Megfejtés: __ __ __ __ __ __ __  

Húsvéti kakukktojás (Soronként egy szó kilóg 
a sorból. Keresd meg és húzd át!) 

1) sonka, hús, pogácsa, kocsonya 

2) rózsa, nárcisz, jácint, tulipán 

3) nyúl, csibe, bárány, kecske 

4) bor, víz, kölni, parfüm 

5) április, május, február, március
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Kellemes húsvéti ünnepeket! 

Happy Easter! 

Frohe Ostern! 


