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Könyvajánló

Nemsokára véget ér a tél, a
szánkózás, a korcsolyázás
időszaka! Sajnos idén kevés hó
esett, de azért volt móka,
kacagás. Nekünk is sok izgalmat
hozott a tél, ugyanis nagyon
változatos témákban írhattunk.
Ráadásul szerkesztőségünk is
bővült sok tehetséges újságíróval.
De nemsokára megérkezik a
tavasz! Addig is olvassátok az
újságunkat, és szórakozzatok jól!
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Reinhardt Bora
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Velencei karnevál

Szerte a világon híres a velencei karnevál. A farsanghoz kötődik, ami
hamvazó szerda előtt két héttel kezdődik, és a böjt kezdetekor ér véget.
Velencében a karnevál helyszíne a Szent Márk tér. A legelső farsangi
napon megválasztják a karnevál hercegét. Ő ilyenkor körülbelül két
hétig ehet-ihat, amennyit csak akar. Mindenki a herceg kedvében jár.
Az utolsó napon viszont elítélik, amit végre is hajtanak egy hercegnek
beöltöztetett bábun. A karneválon sok színes jelmezzel találkozhatunk.
Élénk és pasztell színek a legjellemzőbbek. A ruhák és a kiegészítők a
viselőjük személyiségéről árulkodnak.
Horváth Bori
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Amerikai farsang…

Az USA-ban a farsangi ünnepségek a Mardi Gras nevet viselik.
Először csak a francia gyarmatnak számító területeken ünnepelték,
de ma már valamennyi állam tartja. Színességét, látványosságát
tekintve minden kétséget kizárólag a velencei karnevál után a New
Orleans-i Mardi Gras a legnagyobb farsangi parádé a világon.
Ilyenkor turisták tízezrei özönlik el New Orleans utcáit. Színes
dekorációkkal díszített járművek karavánja között őrültebbnél
őrültebb jelmezbe öltözött helyiek és turisták táncolnak.
Amerikában a farsangi szezon január 6-án kezdődik, és a Mardi
Gras-al ér véget. A karneváli hangulat és a felvonulás már két héttel
a Mardi Gras előtt megkezdődik. A Mardi Gras eredete egészen a
középkori Európába nyúlik vissza. Amerikában először egy francia
felfedező-Pierre Le Moyne d’lderville - ünnepelte meg, a
keresztény Pont du Mardi Gras-ban, ami kicsit délre található a mai
New Orleans-tól. A Mardi Gras francia eredetű szó, annyit jelent,
hogy kövér kedd. Minden évben más időpontban van, mert mindig a
hamvazó szerdát megelőző keddre esik. Ez az utolsó nagy parti a
nagyböjt előtt. A Mardi Gras-i parti mottója:

Tóth Roland Vince
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A karneválok karneválja, a riói karnevál

A riói karnevál minden idők leghíresebb karneválja.
A farsangi szezon alatt Rio de Janeiro néhány napra a világ legpezsgőbb,
legszínesebb és legzenésebb fővárosává válik. Parádéján a látványos
jelmezek mellett a szamba is főszerepet kap, hiszen ekkor mérik össze
tudásukat a legjobb szambaiskolák táncosai. A brazil farsang főutcáján, a
több mint másfél kilométeres Sambadronon vonulnak fel.
A táncon, a mulatságon kívül a riói karneválnak mondanivalója is van. Mit
mond el? Elmeséli a múltat, a rabszolga bánatát és örömét, vall a messzi
Afrikáról, kifejezi a szabadság vágyát. Beszél a harcról, győzelemről,
fiatalságról, szerelemről. Egy brazil mondás szerint: „Aki énekel, elfelejti a
rosszat.”
Ez az idén is így történt február 13. és 17. között.

Tóth Roland Vince
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A szamba

A szamba eredetileg több táncforma gyűjtőneve volt, melyeket
az elmúlt évszázadokban az afrikai néger rabszolgák vittek
magukkal Kongóból, Szudánból és Angolából új hazájukba,
Brazíliába.
1910 körül került Európába, de csak 1948-49 táján ért el
nagyobb népszerűséget a tánciskolákban. 1959-től vették fel a
latin-amerikai táncok versenyprogramjába, de ezzel át is
alakult.
Ma már jelentős különbség van a Braziliában táncolt
szamba és az európai szamba között. A brazil szamba
szaggatott, rövid mozdulatai a megbilincselt rabszolgák
mozgását jelképezik, azt, hogy még tánc közben sem tudtak
láncaiktól megszabadulni.
Ami azonban közös: a karneváli hangulat, a túlcsorduló
boldogság és a kirobbanó életöröm. A tánciskolákban nagyon
kedvelt tánc magával ragadó zenéje miatt.

Horváth Bori
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Kedves Olvasók!
Köszöntelek benneteket Németország negyedik legnagyobb városából,
Kölnből. Itt tartják a világ egyik legnagyobb hagyományőrző ünnepét: a
kölni karnevált. Már megválasztották a három főszereplőt: a karnevál
hercegét, szüzét és parasztját. A herceg átvette a polgármestertől a város
kulcsát a régi piacon az Altmarkton. És ezzel kezdetét veszi a karnevál.
Több mint egymillió ember (köztük én is) kíséri árgus szemekkel a
karneváli menetet. Felvonulás közben apró cukrokat, csokikat és különféle
édességeket szórnak a lelkes közönség közé. Az emberek különleges, saját
készítésű jelmezekben parádéznak: az idén sem maradhatott ki a bohóc, a
kalóz, no meg a cowboy. Az ünneplés hét nap és hat éjjelen át tart. Legfőbb
napjai a „Nők farsangja”, a „Karneváli péntek”, a „Rózsák hétfője” és a
„Hamvazó szerda”.
És ezeken kívül még ott lesz a karneváli szombat, vasárnap és kedd is.
Nem is vesztegetem tovább az időt, megyek ünnepelni!
Mindenkinek jó szórakozást!

Krachler Réka
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Farsang a 3.a-ban

2015. február 13-án volt a farsangunk. Jelmezversenyt
rendeztünk, versmondással. A legjobb jelmezesek tollat
kaptak ajándékba. Sokat játszottunk: volt lufipukkasztó
verseny és fánkevés. Ittunk, ettünk szüleink sok finom
süteménnyel leptek meg bennünket.

Belső Bori

Farsang a negyedikben
A mi farsangunkat február 12-én tartottuk. Az osztálytársaim
érdekes jelmezekbe öltöztek, pl.: ősasszony, angyal, ördög, rabló,
katona és még sok más. A buli elején mindenki bemutatkozott. A
játékok nagyon jók voltak, pl.:újságon táncolás,lufi pukkasztás,
üdítő ivás. A szülők nagyon finom sütiket csináltak. Kriszta néni
mindenkinek kiosztott érdemeket pl.: a legősibb jelmez, a
legszárnyalóbb jelmez stb. Sajnáltuk, hogy hamar vége lett az
ünnepségnek.

Vieland Anna
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Hogyan rendezzünk tökéletes farsangi bulit otthon?

Ha farsangi bulit akarunk szervezni otthon, először is sok színes
lampiont, szerpentint és konfettit kell beszerezned, illetve készítened. (Ha
már előbb elkezded a díszítést, csinálhatsz pinnatát is).
Készíts gyümölcsökből színes és ízletes salátát, és keverd össze
joghurttal! Süss ( szülői segítséggel) mini fánkokat, és már csak
limonádé vagy üdítő kell.
Ezután írj a barátaidnak meghívókat, add oda nekik (még a parti előtt
minimum 5 nappal ) és már csak várni kell a mulatság napjáig.

Ley Flóra

A felsősök farsangja

2015. február 13-án volt a felsős farsang. Négy órakor kezdődött a
jelmezverseny, utána Miakich Gábor bácsi játékokat szervezett. Öt óra
környékén elkezdődött a buli az aulában. Eközben, akiknek nem volt
kedvük táncolni, azok megnézhették a hatodikosok termében az Éjszaka
a múzeumban című filmet. A buli folyamán lehetet venni szíveket,
amiket odaadhatunk a szerelmünknek vagy barátunknak. Fél nyolckor
kihirdették a jelmez verseny győzteseit, és utána pedig a szívkirályt és
királynőt. Ezután a tanárok és diákok táncoltak. Nyolc órakor véget
vetettek a mulatságnak, és lassan kiürült az egész iskola.

Gotsik Barbara, Kis Emma, Horváth Bori
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Kalapdivat

A kalap az a megunhatatlan kiegészítő, amely mindenkinek jól áll. Nagyon sokféle
fejfedő van: kicsi karimájú fekete, rózsaszín, kék, lila, piros, kockás, pöttyös,
csíkos, egyszínű és csinos.

Egyszóval minden színben és formában megtalálható. A kalap a farsanghoz az
egyik legnagyszerűbb kellék. Ha bohócnak szeretnél beöltözni, akkor apró,
szórakoztató kis kalapot keress, ha mondjuk rock sztár akarsz lenni, lilát, ezüstöt
vagy feketét húzz a fejedre.

Ezért bemutatok két olyan kalapot, amelyek talán elnyerik a tetszésedet.
Az egyik a fekete keménykalap. Ezt egy sötét nadrággal, egy szintén sötét cipővel,
vagy egy fekete bőrkabáttal vedd fel! Ha éppen valami nyomozós könyvet olvastál,
és farsangkor szívesen bújnál rejtélyes kedvenced bőrébe, akkor is érdemes ezt a
ruházatot hordanod. Ha még jobban szeretnél hasonlítani a híres nyomozóra, akkor
vegyél egy fekete napszemüveget, egy jegyzetfüzetet, egy nagyítót magadhoz, és
végül egy fekete műbajszot, amit akár festhetsz is magadra. így kész is a legjobb
Sherlock Holmes jelmez.
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Mint már említettem, nagyszerűen mutat egy sztáron a flitteres kalap! Vagyis
hogyha nem tudod, hogy minek öltözzél farsangkor, és lány vagy, akkor
egyszerűen csak szerezz be egy lila, fekete vagy ezüst színű flitteres kalapot,
egy mini szoknyát, és valami csinos pólót! A cipőd lehet magas sarkú vagy
topánka. Ne gondold, hogy túl egyszerű lesz! A flitteres kalap tuti, hogy
feldobja az öltözeted!

Reinhardt Bora
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Ékszerek
A hideg tél nem akadályoz meg abban, hogy divatos kiegészítőkben tündököljünk. A
tervezők idén is gondoltak ránk, több újítás is akad a megszokott ékszerek mellett. Idén az
arany és az ezüst színek dominálnak. Az idei szlogen: Minél nagyobb annál jobb! Ez a
karkötőktől kezdve a legnehezebben viselhető fülbevalókig igaz. Ezekkel a jelmezedet is
kiegészítheted.
Krachler Réka

Rejtvény
1. Milyen

szerda kapcsolódik a húsvéthoz?
2. Mit kellemetlen végezni egy buliban?
3. Mi az? Négy lába van, de nem szék?
4. Arcra kenhető színes kencefice
5. Színes arcfedő
6. Lúdas Matyi barátja
7. A riói karnevál egyik helyszíne
8. Ebbe lehet dobni az elhasznált jelmezt
9. A nyugdíjasok játéka

Janky Csilla
12

Farsang

Ekkor mindenki vidám,
Sok ember fánkot kíván.
Mindenki maszkban és jelmezben jár,
Amit minden gyerek várva vár.
Mi csak játszunk és nevetünk,
Lényeg, hogy együtt lehetünk.
Jelmezversenyt tervezünk,
S szívkirálynőt keresünk.
Majd táncolunk és bulizunk,
Mint az őrült, partizunk.
Esszük a sütit dögivel,
Nő a hasunk centikkel.

Vékonyabb kabátok,
cukros,finom fánkok,
szaladgáló gyerekek,
fantasztikus jelmezek,
olvadozó hóbuckák,
telet űző szobrocskák.

Ley Flóra
Krachler Réka, Janky Csilla

Kedves Olvasó!
A következő oldalakon egy krimit olvashatsz. E mű a szerkesztőség belső
pályázatára született. Újságíróink megadott jellemek felhasználásával írtak
szórakoztató történetet.
Ezek: Éles Nyíl, az indián, Zoli, a milliomos, Pista, a betörő, Samu, az ártatlan,
Rózsika, a szakács, Eduárdó, a takarító stb.
Elsőként Mélyi Klári történetét adjuk közre. Következő számunkban folytatjuk a
krimiket.
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1993-ban Franciaországban egy augusztusi éjszakán a pincében Eduárdó a takarító és Rózsika a
konyháslány épp tanácskoztak:
Holnapután fogjuk végrehajtani a tervet – mondta Eduárdó.
És hogy fog lezajlani egyáltalán? – kérdezte Rózsika.
Innen indulunk és átvágunk az ebédlőn, bebújunk a szekrénybe és kivárjuk az éjfélt. Na, akkor
belopódzunk Zoli szobájába. Te leszúrod, én meg kinyitom a széfet. Kiveszem a pénzt és
visszamegyünk a városba. Majd ha kiértünk az erdőből, eldöntjük, hogyan tovább – fejezte be a
mondókáját Eduárdó.
Reggel Eduárdó- amikor felkelt – a konyha ablakon keresztül a legkülönbözőbb szerzeteket vette
észre. Volt ott egy kormos arcú, magas férfi, aki egy zsákot tartott a kezében, és a száját szívogatta
idegességében. A mellette álló fiú elütött tőle. Alacsony volt, a hófehér bőre makulátlanul
ragyogott, ahogy a ruhája is. Egy aktatáskát tartott a kezében és meredten bámult maga elé. Mellette
egy rézbőrű indián állt, mélyenülő, fekete szeme meg-megcsillant a napfényben. Topogott a járdán,
fütyörészett és a ház díszített kapuját nézte. Egy íjat tartott a vállán, és a hátán lévő tegezből
kikandikáltak hegyes nyilai. A negyedik ember egyenruhában toporgott kicsivel messzebb a
többiektől, és idegesen kapkodta tekintetét a koszos férfi, az úriember, az indián és a ház között.
Utazótáskát tartott jobb kezében, és látszott rajta, hogy azt az élete árán sem engedné ki a kezéből.
Mikor már 15 perce álldogáltak ott feszengve, akkor az úriember előrelépett, és bekopogtatott az
óriási tölgyfa ajtón díszelgő oroszlánfej kopogtatóval. Pár perc múlva Zoli kitárta előttük az ajtót, és
beinvitálta őket. Végighaladtak a márványkővel borított hallon, felmentek a gránit lépcsőn,
végigmentek egy gyönyörű perzsaszőnyegekkel díszített folyosón, átmentek az ebédlőbe és leültek
egy asztal köré. Eközben Eduárdó átlopódzott egy rejtett folyosón a könyvtárszobába, és onnan
leste a bent lévőket. A vendégek egyszerre kezdtek bele a beszédbe, így semmit sem lehetett érteni.
A milliomos leintette őket:
Csak maga beszéljen! – mondta, és rámutatott az egyenruhás férfira. A férfi elmondta, hogy be
szeretné perelni, mert egy másik ember idézetét használta a saját nevében.
Még sokáig vitatkoztak egymás szavába vágva, de mire beesteledett abbahagyták, és Zoli azt
javasolta mindegyiknek, hogy maradjanak éjszakára, és vitás ügyeiket holnap rendezzék le. Ezután
megmutatta nekik felső emeleti szobájukat. Eduárdó elmondta Rózsikának, hogy mit hallott. A
konyhás néni elgondolkodott, de úgy döntött nem változtat az eredeti terven, és elment lefeküdni.
Éjjel 1-kor egy fekete ruhás férfi mászott a ház falán tapadókorongokkal. Feljutott a milliomos
erkélyére, és szerszámokat vett elő. Elkezdett babrálni a zárral. Addig forgatott benne egy hajtűt,
míg kattant a zár, és az ajtó kitárult. A férfi Zoli széfjéhez settenkedett, és egy fura szerszámmal
tekergetni kezdte a zárját. Hamarosan kinyílt a széf, és ott volt a rengeteg pénz. A fekete ruhás alak
felmarkolta a bankókat és ismét lemászott a falon. Ekkor a szobában valaki kivált a sötétből, majd
odalopódzott a most már nem milliomos ágyához, és kést döfött a szívébe.
A vendégek és Eduárdóék üvöltözésre ébredtek reggel:
- Úristen, halott, úristen, halott! – kiabált Rózsika. Mindenki felkapta köntösét, és a hang irányába
rohant, egyenesen Zoli szobájába. Ott megpillantották a vérben úszó milliomost. Samu egyből hívta
a rendőrséget. A nyomozók mindenkit egyenként hallgattak ki.
Éles Nyíl kihallgatása
Éles Nyílt egy magas, sovány férfi hallgatta ki:
- Hol tartózkodott éjjel 1 és 2 óra között? – tette fel első kérdését.
- Hát az ágyamban, hol máshol – válaszolt az indián.
- Lett volna indítéka megölni Zolit?
- Igen, lett volna. Hazugságokat írt az én törzsemről, és ki is adta az egyik kiadónál.
- Köszönöm az őszinteségét – mondta a rendőr és elküldte az indiánt.
A nyomozók kérdésére mindenki hasonló választ adott, mintha csupa ellensége, megbántott ismerőse
lenne a volt milliomosnak. Ricardó be akarta perelni, de nem kívánta megölni. Samu bevallotta, hogy ő
az unokatestvére Zolinak, és vágyik a vagyonára, de azért nem ölte volna meg. Pista – a kormos arcú
férfi – elmondta, hogy ő csak egy kéményseprő, és azért jött, mert Zoli hónapok óta nem fizetett a
kéménypucolásért.
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A kihallgatások közben Eduárdó és Rózsika összecsomagolt és kiosontak az épületből. A ház
mögötti ösvényen, amire nem figyelt senki, futottak, és hamarosan a városba értek.
Ekkor a villában még javában folyt a kihallgatás, és Ricardó bevallotta, hogy ő ölte meg Zolit,
de a pénzt nem ő vitte el.
- Ugye tudja, hogy ezért akasztás jár? – kérdezte tőle a rendőrfőnök.
- Igen, tudom – mondta Ricardó.
- A pénzt ki lopta el? Enyhítsen a bűnén azzal, hogy bevallja! Nem hiszem, hogy nem látta!
- Végül is lehet, hogy tudom. A kéményseprő Pista volt, elvégre neki van szüksége pénzre –
vallotta Ricardó. Ezen a rendőrfőnök mélyen elgondolkodott.
- Uram, uram! – kiáltozta egy érkező segédrendőr – Uram! Megtaláltuk a pénzt Zoli
unokatestvérének a matracában!
- Valóban? –lepődött meg ismét a rendőrfőnök – Ki kell hallgatnunk, vezessék ide!
Üljön le! – parancsolta a kihallgató Samunak – Maga nem mondott igazat az első
kihallgatásakor!
Valóban, nem az unokaöccse vagyok Zolinak, hanem az öccse, és pénzt akartam kölcsön venni
a bátyámtól. De nem loptam tőle! Higgyen nekem! Kérem, higgyen nekem! – könyörgött
hisztérikusan Samu.
Valaki odarejtette azt a pénzt a matracomba!
Persze, ezt higgyük el! – gúnyolódott a rendőrfőnök.
Ekkor újra kiabálni kezdett kintről az egyik beosztott rendőr:
- Uram!
- Igen?
- Uram, Éles Nyíl halott! Most találtuk meg a testtét, és Pista eltűnt!
- Kutassák át a házat! Maguk őrizzék Samut! – azzal eltűnt az ajtó mögött.
Egy óra múlva Pista holttestére is rátaláltak a ház mögötti ösvényen. A hátizsákjában ott volt
az ellopott pénz.
- Ügy felgöngyölítve! – kiáltotta el magát a rendőrfőnök. Egy levelet tartott a kezében, amit a
hátizsákból vett ki.
„ Mire ezt olvassák, én már nem élek. Felmásztam Zoli erkélyére, kinyitottam az ajtót és a
széfet, elraboltam a pénzt. Közben Ricardó, az én drága gyilkos hajlamú szerelmem leszúrta a
milliomost. A pénzt Samu matracába dugtam, hogy rá terelődjön a gyanú. De közben Ricardó
bevallotta bűnét a rendőrfőnöknek. Egyedül maradtam, el akartam menekülni, de az a hüje
indián gyanút fogott, követett, ezért végeztem vele. Útközben rájöttem, hogy nem tudok
Ricardó nélkül élni, hát megírtam ezt a levelet, és most végzek magammal. Az egészet csak
azért tettük, hogy az én gyilkos hajlamú szerelmem és én elbújhassunk a milliomos pénzéből
vett palotában.”
Aláírás odakormozva: Pista
Samut felmentem a vádak alól, engedjék el – mondta végül a rendőrfőnök.
Néhány nap múlva Eduárdó és Rózsika is értesült a történtekről a helyi lapokból:
- Még jó, hogy elaludtunk azon az éjszakán, s nem tudtuk végrehajtani a tervünket – sóhajtott
Eduárdó.
- No, persze, de most kereshetünk egy másik milliomost, akit ki lehet fosztani. Micsoda
szerencse! – zsörtölődött Rózsika, és elindultak új gazdát keresni.

Mélyi Klári
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Rumini
Ajánlom figyelmetekbe Berg Judit Rumini című regényét, amit a
Pagony Kiadó adott ki. Ez az év gyerekkönyve volt 2007-ben.
Rumini egy kisegér, aki sok kalandba keveredik. Egyszer a
kalózok szigetére jut, máskor a sárkánnyal kerül szembe, utána
meg egy polip támad rá, néha ürgékkel cimborál, párszor
kazamatákban jár. Azért annyira elszánt, mert a Szélkirálynő
hajón akar szolgálni, és nem akar senkiházi lenni.
Ha kalandokra és izgalmakra vágytok, olvassátok el a könyvet!

Mandics Gergő
Tóth Roland Vince

Készítsetek ti is könyvajánlót! A legjobbakat megjelentetjük a honlapon.

A Barcsay Firka e számát írta, szerkesztette: Reinhardt Bora, Horváth Bori, Gotsik Barbara, Kiss
Emma, Nyisztor Panna, Ley Flóra, Krachler Réka, Janky Csilla, Mélyi Klári, Tóth Roland
Vince, Mandics Gergő, Vieland Anna
Egy kicsit javította. Sőrés Marianna
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