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A farsang a játékok, a tánc, a csúfo-
lódások, és köszöntők időszaka. A
farsang Vízkereszt napjától hamva-
zószerdáig tartó időszak. A farsan-
got Cibere vajda és Konc király pár-
viadala, küzdelme jellemzi, ahol
Konc király a zsíros, húsos ételeket,
Cibere vajda a böjti ételt, a ciberét
jelképezi. A tréfás küzdelemben
Vízkeresztkor Konc király kerül ki
győztesen a viadalból s kezdődik a
farsang. Húshagyókedden Cibere
vajda győz, vagyis a böjt veszi át a
hatalmat a farsangi konctól.
Felkötjük a farsang farkát, mondták a
nagy öregek, mikor meglátogatták a
rokonokat, barátokat, ismerősöket,
vagy egyszerűen szórakozni mentek.
Állítólag a kifejezés őrzi az ókor em-
berének termékenység kultuszát,
mely erre az időszakra esett. A far-
sanggal kapcsolatban alig található
ősi magyar szó, sokkal inkább bajor,
osztrák jövevényszavakkal találko-
zunk. A német fausen, faseln szóból
származtatjuk, mely a mesélésre és a
pajkosságra utal. Bál szavunk kifeje-
zetten német, francia eredetű, míg a
karnevál szót az olasz nyelven is olva-
só Csokonai Vitéz Mihály ismertette
meg velünk. Az egyház hosszú ideig
üldözte a farsangi pogány szokásokat,
később azonban átengedte ezt az idő-
szakot a vidámságnak, a mulatozás-
nak, az egészséges életörömnek és
táncmulatságnak. A farsang a játé-
kok, a tánc, a csúfolódások és köszön-
tők időszaka. Játszottak állakodal-
mat, rönkhúzással összekötött móka-

házasságot, farsangtemetést, vagy
egyszerűen kivégzést imitáló játékot.
Falvakban a bálok többsége a kocs-

mában került megrendezésre.
Gyakran tartottak batyus bálokat,

ahol a lányok az ételről, míg a legé-
nyek az italról gondoskodtak. Fontos
szerep jutott természetesen ilyenkor

a párválasztásnak. 
A csúfoló szokások legismer-

tebbje a tuskóhúzás volt, mikor a
legények a vénlányok ajtaja elé fa-
tuskót húztak, hogy reggel ne tud-
ja kinyitni a ház ajtaját. A farsang-
hoz azonban, mint minden jeles
ünnephez a jókívánságmondó, va-
lamint adománygyűjtő szokások is
hozzátartoztak. 

Jó olvasást kívánunk!

Ha farsang, akkor PENGE...
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Az Európa Tanács szeptember 26-át  a Nyelvek
Európai Napjává nyilvánította. Az Európai Unió
tagországaiban először 2001 őszén rendezték meg és
azóta minden évben megemlékeznek a csaknem 200

különböző európai nyelvről. Az Európa-szerte

m e g -
rendezett programok célja, hogy felhívják a fi-
gyelmet a nyelvtanulás fontosságára, a nemze-
tek közötti kapcsolatok és együttműködések
fejlesztésére és a kulturális különbségek megőr-
zésére.

Ehhez az elékpzeléshez csatlakozva első al-
kalommal iskolánkon is megszerveztük a
Nyelvek Európai Napját. Célunk az volt, hogy egy
szórakoztató versennyel bővítsük a diákok ismere-
teit és felkeltsük érdeklődésüket az idegen nyelvek
tanulása iránt. A  nyelvi nap programja két részből
állt: először az érettségiző osztályok diákjai mérték
össze tudásukat angol és német nyelvből a nyelv-
szakos tanárok által összeállított tesztek segítségé-
vel. A második részben az osztályok már előre fel-
készülve tetszőleges témát dolgoztak fel. Tablókat
készítettek a kiválasztott angol vagy német nyelvet

beszélő ország ismert idegenforgalmi látványosságai-
ról, népszerű személyiségeiről, hagyományairól, jel-
legzetes ételeiről. 

A sokszínű és tartalmas tablók elbírálásában na-
gyon nehéz dolgunk volt. Örömmel töltötte el a kol-
légákat a diákok kreativitása, humora és ötletessége.

Mivel nagyon nehéz volt rangsort állítani, így a
tesztek eredményeivel összesítve két osztályt
emeltünk ki az értékelésben: a II.M és a II.L osz-
tályt, de az összes többi résztvevő munkáját is
örömmel díjazta az igazgatónő. Úgy érzem, hogy
egy kellemes napot töltöttünk együtt és remélem,
hogy mindannyian kedvet kaptunk – kedvet kap-
tatok – ennek a megismétléséhez. Hagyományt te-
remthetünk, várva az ötleteiteket és észrevételeite-
ket, hiszen a jól sikerült tablók azóta is az osztály-
termek díszei.

a rendezők

nyelvek

Egy nap – középpontban az idegen nyelvek
„Általában azt tapasztaltam, hogy a kellemes dolgokat anyanyelvemen tudom inkább közölni, de a kellemetlen

dolgok – fölmondani egy régi hű alkalmazottnak, vitatkozni egy szerződés kétes pontjairól, gorombáskodni a pin-
cérrel, szemébe vágni valakinek a nyers és kínos igazságot –  könnyebben mennek más nyelven. Szerelmet vallani
az anyanyelvemen óhajtok, de szakítani idegen nyelven. Verset írni magyarul, de kritikát lehetőleg portugálul.”

Kosztolányi Dezső: Ha más nyelven… (részlet)
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verseny

December végén tör-
ténelemversenyt rendez-
tünk iskolánkban, az I. K
és I. L osztályok között,
témánk az ókor volt.
Elsősorban arra voltunk
kíváncsiak, miképpen
használják a diákok elsa-
játított ismereteiket ki-
csit más módon, aho-
gyan azt a tanórákon
megszokhattuk. A ver-
seny több fordulóból állt,
például újságkészítés, ke-
resztrejtvény-fejtés. A
témák közt megemlít-
hetjük az ókori olimpiát,
a spártai nevelést, a tri-

umvirátusokat. A ke-
resztrejtvényből ízelítő-
ként lássunk néhány kér-
dést:

Hogyan hívják a köz-
tisztviselők rangját jelző,
vesszőnyalábot hordozó
személyt? 

Ki volt Róma utolsó
királya?

Kik a „bölcsesség ván-
dorló tanítói”?

A versenyt, azt hi-
szem, sikeresnek nevez-
hetjük, ugyanis az igé-
nyes feladatok ellenére
előbukkantak a megfej-
tések is. A megkérdezett

résztvevők nagy része
egyébként közepesnek
minősítette a megpró-
báltatásokat a nehézség
szempontjából. 

Kedves olvasó, Te tu-
dod a válaszokat a fenti
kérdésekre?

a rendező
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Iskolánban igen élénk sportélet
zajlik, lássunk ebből némi ízelízőt.

Kosárlabda

A középiskolák közti lány ko-
sárlabda bajnokság 1. fordulójára a
VÁG rendezésében 2009. novem-
ber 18-án (szerdán) került sor, há-
rom iskola részvételével: Vág (1.

hely), Ssoš (3. hely) és
Gym  názium DS Nám.
sv. Štefana.

A 2. fordulóra 2009.
december 10-én (csü-
törtökön) került sor a
Gymnázium DS Nám.
sv. Štefana szlovák
tannyelvű gimnázium
rendezésében, ahol na-
gyon szoros eredményekkel a ház-
igazda lett az első, második helye-
zett a VÁG lett, s végül harmadik
helyen végeztünk mi.

A csapatunknak mindenképpen
gratulálunk!

A kosárcsapat tagjai: Gányovics
Mónika (1.A), Szalay Tímea
(1.A), Berecz Diana (1.K), Végh
Emese (1.K), Suček Barbara
(1.L), Križán Tamara (1.L), Tarcsi
Ildikó(1.L), Berecz Katalin(2.A),
Rácz Magdaléna (2.B), Vangel
Nikoletta (2.B) , Lábadi Anita
(2.D), Bögi Mária (2.D), Varga

Noémi (2.D), Mikóczy Éva (2.K),
Pásztor Laura (2.L) és Sándor
Barbara (2.M)

Asztalitenisz

Az iskolánkon a 2009/2010-es
tanévben került először megren-
dezésre az iskolai asztalitenisz
bajnokság, mely a következőképp
zajlott le:

- bárki benevezhetett, aki az is-
kolánk tanulója, meccseket két
győztes szettre játszottuk

- selejtezők: egy osztályból a
legjobb fiú és legjobb lány tanuló
jutott tovább

- elődöntők: az osztályok leg-
jobbjai a szünetekben körmérkő-

zéses rendszerben folytatták a
küzdelmeket, 

- a döntőbe a legjobb 4 fiú és 4
lány jutott be

SPORT, SPORT, SPORT

Felhívás!
Felhívnám azoknak a diákok-

nak a figyelmét, akik kosárlabda
szakkörre szeretnének járni,
hogy megbeszélés lesz az iskola
éttermében. Azokkal, akik az A
(páros) héten járnak iskolába,
március 29-én a 3. óra utáni szü-
netben tartunk megbeszélést az
iskola étteremébe;

akik pedig a B (páratlan) héten
járnak iskolába, április 5-én fá-
radjanak az étterembe megbe-
szélésre szintén a 3. óra után.

Előre is köszönöm

Csémi József 
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- a döntőben mindenki játszott
mindenkivel

Lány helyezettek:  
1. Both Krisztina (2.M)
2. Ruman Petra (1.K)
3. Ollé Ildikó (2.K) 

Fiú döntősök:

1. helyezett: 
Kalmár Tamás (1.M)
2. helyezett: Ozsvald Ottó (?)
3. helyezett: Hervay László (?)
4. helyezett: Juhos István (2.K)

Díjak: 4., 3., 2. hely - nyalánksá-
gok; fődíj: az 1. helyezettek ván-
dorkupát (mely a következő ver-
seny megrendezéséig marad a
győztesnél) és személyre szóló, el-
ismerő oklevelet kaptak.

Gratulálunk!

...és a focicsapat!
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Ebben az iskolaévben is megrendezés-

re került az iskolánkban immár hagyo-

mányosnak számító elsősök avatása.

A tavalyihoz képest sok változás tör-

tént, szerintem mindegyik a rendezvény

javára írható. A helyszín, a Városi

Művelődési Központ moziterme a leg-

jobb választásnak bizonyult, mert min-

denki kényelmesen nézhette végig a mű-

sort. A kisebbeket már az ajtóban kis szí-

vecskékkel jelöltünk meg, hogy mind-

egyikük tudja, ennek a napnak ők a fő-

szereplői. Idén az is újdonságnak számí-

tott, hogy az elsősök is műsorral készül-

tek. 

Nem is akármilyen produkciókat lát-

hattunk! Volt itt ének, szájdobolás, „nyu-

szikás” műsor, melyek igencsak jót tettek

a hangulatnak. 

A csúcspontot szerintem a Monika

show paródiájával érték el az elsősök.

Viszonzásként a harmadikos diákok ki-

sebb feladatokkal „lepték meg“ az elsősö-

ket. Volt itt minden! 

Evés, akadálypálya, fekvőtámasz, száz-

lábú. (Emlé kez te  tőül nézzétek meg fotó-

inkat itt a Pengében, bővebben pedig az

iskola honlapján!)

Szerintem az eddigi legjobb avatás

volt, és biztos vagyok benne, hogy még

sokan vannak ezen a véleményen. Mi, na-

gyobbak nagyon jól szórakoztunk, és re-

mélem, hogy az elsősök is hasonlóan.

Az igazi ajándék mégis csak az az

egészben, hogy mi, idősebbek értelmes

Magasan a mérce...
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dologgal „lógtunk“ egy napot a suliból, az

elsősök pedig mára az iskolánk teljes jo-

gú tanulói lettek.         

Csak remélni tudom, hogy  jövőre is-

mét összejön egy hasonló nap... 

Ötleteiteket előre is köszönjük. 

Mester Veronika
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Tarcsi Ildikó versei

Élet és vers

Legszebb verseim életem azon részén születtek,
mikor bánat vagy csalódás ért engemet.

Gondolja az ember, hogy tanul majd belőle,
de az élet egy csalódás, ahogy ki van tervelve.

Egy...

Egy ember, ki csak pár embernek fontos 
ebben az életben.

Egy dallam, mit nem mindenki hallhat meg.
Egy szó, mi csak egy valakinek szólhat.
Egy összetört szív, miről csak egy valaki tehet.
Egy vers, mit ez az összetört szív talált ki...
Egy érzés, mit soha senkinek se kíván így.

A versírásról

Megírtam én már sok verset,
megírtam én már.
Írtam búról, bánatról, 
sőt a szépségről is akad pár.
De nem vagyok én költő, 
nem is leszek tán.

Nagyon kicsi voltam, 
mikor elkezdtem verset írni...
Akkor még csak úgy volt, 
hogy a fejemből néztem ki...

Mostanság már szinte 
csak az Életet írom.
Ki e sorokból felismer, 
túl esett már néhány kínon...

Könyvajánló
Audrey Niffenegger: 
Az időutazó felesége  
(Ulpius-ház, 2006)

Az időutazó felesége egy nagyon különös szerelmi
történet. A két főhős, Clare és Henry felváltva mesé-
li el a történetet. Amikor először találkoztak, Clare
hat éves volt, Henry harminc. Amikor összeházasod-
tak, Clare huszonkettő, Henry még MINDIG har-
minc. Henry egy genetikai rendellenességgel szüle-
tett: néha pillanatokra, órákra, napokra eltűnik a je-
lenből, és egy másik időben találja magát, ráadásul
ezt nem tudja irányítani és sohasem tudhatja, hogy
hol vagy mikor történik meg legközelebb. Clare és
Henry megpróbálnak normális életet élni még akkor
is, hogyha tudják, nem lesz könnyű. A regény végén
rájövünk, hogy az igaz szerelemre érdemes várni. De
több poént nem lövök le, olvassátok el ezt a remek
könyvet!

Németh Veronika
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Mi is az emo?

A legtöbb ember az emot a
punk stílussal azonosítja. Azon -
ban az emo stílust inkább egy új,
születő érzésnek mondhatnánk.
Akárhogy is nézzük, van köze a
punkhoz, de itt inkább az érzel-
mekről van szó. Nemcsak a zenén
keresztül fejezhetik ki az érzései-
ket az emok, hanem az öltözkö-
désben is megnyilvánul, egészen
egynéni stílust alakítottak ki az
évek során, ami által az érzéseiket
közölhetik a külvilággal. A külön-
leges öltözködési stílushoz külön-
leges emo-hajköltemények is pá-
rosulnak Az EMO kifejezés
egyébként az angol Emotion szó-

ból ered, jelentése  érzelem. Az
emot követő tinik mások, mint a
többiek. 

Rengetegen néznek ránk rossz
szemmel, mivel azt hiszik, hogy az
öltözködésünkkel ki akarunk tűn-
ni az átlagból és fel akarják hívni
magukra a figyelmet. Sokan úgy
tekintenek ránk, mint bukott
egyénekre, akik nem képesek el-
rejteni az érzéseiket. Mindez per-
sze nem igaz. Mi sokkal érzéke-
nyebbek vagyunk, közel áll hoz-
zánk a versírás, a  zenélés és más
művészi megnyilvánulások. Nem
egyszerű az életünk, ha figyelem-
be vesszük, hogy napjainkban az
"emo" kifejezést inzultálásra, má-
sok cukkolására használják renge-
tegen.

Nagyon gyakori az olyan fiú
vagy lány, aki csak divatból veszi
fel az emo külsőségeit. Ezek a pó-
zőr emok, kik csak a divatot köve-
tik, s keltik azok rossz hírét, akik-
nek e stílus valóban sokat jelent.
Valójában nagyon ritka az olyan
ember, aki tudja, hogy mit jelent
számunkra ez az életforma.

Befejezésül: ne csak azt nézd,
hogy milyen a külsőnk, hanem is-
merd meg belső énünket...

Ujj Barbara 
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Mit jelentenek a színek,
amelyeket viselünk? 

Azt jelzik a külvilágnak, milyenek va-
gyunk, hogyan gondolkodunk, hogyan
érezzük magunkat. 

Ezt mindig a ruháinkkal jelezzük.
Amikor valaki azt mondja, hogy nincs
egy göncöm sem, az nem azt jelenti,
hogy nincs egy ruhája sem, hanem azt,
hogy épp nincs megfelelő színű ruhája.
Ha például állásinterjúra mennék, piros
kosztümöt választanék kis feketével le-
tompítva, és az állást meg is szerez-
ném. A piros magabiztosságot jelent,
öntudatot, és azt, hogy el akarom érni
a célomat. 

Fehér: 
E szín kedvelője sokoldalú, de egye-

dül kevésbé boldogul az életben. Kell
valaki, aki „kibontja” színes egyéniségét,
a benne rejlő tehetséget, különben el-
kallódik. 

Fekete: 
Akinek tetszik, annak igen szűk az ér-

zelmi skálája. Megfáradt, kiégett, elfá-
sult ember. 

Szürke:
A világos szürke önbizalomhiányra,

depresszióra utal, míg a sötétszürke
kedvelője akarnoksággal, kíméletlen
céltudatossággal leplezi belső bizony-
talanságát. 

Vörös:
Az elemi ösztönökre utal, izgat és ne-

mi vágyat ébreszt. Főként a lobbané-
kony természetű emberek, és a 14-18
éves fiatalok kedvelik. Lázadásra, túl-
áradó érzelmekre utal. 

Rózsaszín:
Főként az kedveli, aki nem szívesen

vállalja önmagát, inkább feladja egyé-
niségét és alkalmazkodik környezeté-
hez. 

Téglavörös:
Akinek ez a szín a kedvence, nem szí-

vesen közeledik másokhoz, érzelmileg
közömbös. Fáradékony, a szellemi mun-
ka rövid idő alatt kimeríti. Bár nem iga-
zán tehetséges, mégis szívesen szere-
pel. 

A vöröset téglavörössel választó erő-
szakos és harcias. Materiális beállított-
ságú, színészi hajlammal és gyűjtögető
szenvedéllyel. 

Barna:
A bátortalan, befelé forduló, környe-

zetét állandóan kritizáló ember ked-
vence. De erénye a pontosság és a ki-
tartás. Ragaszkodik a tradíciókhoz. 

A vöröset és sötétbarnát együtt ked-
velő kifelé gyengédséget mutat, de lel-
ke mélyén erőszakos. Ez leginkább a
szexualitásban bukik ki belőle.

Bordó:
Aki ezt választja, hangulatember,

rendetlen és feledékeny. Idejét, energi-
áját és jövedelmét képtelen beosztani.
A rendszeres, pontosságot kívánó mun-
kára alkalmatlan. Viszont erős művészi
hajlammal rendelkezik. 

Narancsszín:
Annak kedvence, aki kedveli a zenét

és a sportot, követi a divatot. Nem látja
meg a lényeget, nem is igen törekszik
önálló véleményalkotásra.

Napsárga:
Világosságot, meleget áraszt, akár-

csak az, aki kedveli. Imádja, ha kitűnhet
a sorból. Mindig tetszeni akar. Gyorsan
kiég, lelkesedése szalmaláng. 

A sárga és téglavörös együttes ked-
velése különösen a pubertás korban
jellemző, amikor a sóvárgás és a szo-
rongás jellemzi a gyermekkorból kike-
rülő fiatalt. Az idősebb korban is ezt vá-
lasztó nem tud érzelmileg „felnőni”.
Aggályoskodó, gátlásos. 

Drapp:
„Felnőtt szín”, gyerekek szinte sosem

választják. Aki kedveli, lendületes, önál-
ló és művelt. Nagyon büszke jó tulaj-
donságaira. 

Mustárszín:
Kedvelője aggályos, kritikus, kevés

az önbizalma, „élhetetlen”. Hiába jó fel-
fogású, elmegy a szerencséje mellett, s
örökké elégedetlen a sorsával.

Világoskék:
Aki ezt a színt kedveli, igyekszik elvo-

nulni a világtól, nehezen megközelíthe-
tő, nehezen befolyásolható. Általában
úgy viselkedik, ahogyan elvárják. 

Sötétkék:
Nemcsak érzékeny, de segítőkész is,

hiányzik belőle az önzés. Csak akkor ér-
zi teljesnek életét, ha egy közösség ak-
tív tagja. 

A sötétkéket a vörössel együtt ked-
velő a lelke mélyén örökké attól fél,
hogy nem tud megfelelni a vele szem-
ben támasztott elvárásoknak. Hol na-
gyon aktív, hol depressziósan passzív. 

Zöld:
A békés, csöndes ember kedvenc szí-

ne. Kerüli a nyílt konfrontációt. Kultúra
iránti vágya olthatatlan, jó előadó, írás-
készsége is kiváló. 

Lila:
A tudásvágyat jelöli. Akinek ez a ked-

venc színe, az a misztikához is vonzódik
és rendkívül érzékenyen reagál mások
hangulatváltozásaira. Kitűnő médium
lehet. 

Színkavalkád
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Film és harcművészet
Hűen lapunk nevéhez (Penge) és tekintve, hogy

szeretitek a filmeket, arra gondoltunk, hogy néhány
számban bemutatjuk nektek azokat a harművészete-
ket, amelyekkel a filmiparban leggyakrabban talál-
kozhattok. A filmeket talán ebből a szempontból is
érdemes figyelni, s az sem árt, ha némi jártasságot
szerzünk a keleti kultúrákban. Kezdetnek három stí-
lust mutatunk be.

Aikido
(japán harcművészeti irányzat)
Ismert  képviselője Steven F. Seagal, 7 danos

Aikido mester és színész. Ismert  filmjei: Niko, Úszó
Erőd, A Fenevad Gyomrában

Az Aikido jelentése: 
1. Az Egység Megteremtésének

Tudománya. 2. Az univerzum moz-
gatóerejével való egyesülés útja. 

(ai: egyesülés, harmónia, azonosu-
lás, szeretet ; ki: ősenergia, életerő, az

összpontosított erő energiája; do: út, mód)

Alapelvei:
1. Az Aikido az az ösvény, amely egyesíti a világ-

mindenség összes útját az örökkévalóságig. Az
Aikido az az Egyetemes Értelem, amely mindent
tartalmaz és mindent egyesít.

2. Az Aikido az az igazság, amelyet a világegyetem
tanít, és amelyet alkalmaznunk kell földi életünkben.

3. Az Aikido az az alapelv és az az Út, amely ösz-
szekapcsolja az emberiséget az Egyetemes Tudattal.

4. Az Aikido akkor teljesedik be, amikor minden
egyén igazi útját követve eggyé válik a világegyetem-
mel.

5. Az Aikido az erő és a részvét Útja, amely a vég-
telen tökéletességhez és Isten örökké növekvő dicső-
ségéhez vezet.

Kung-fu 
(kínai harcművészeti stílus)
Ehhez a stílushoz kapcsolodó filmek: Kung-fu,

Kung-fu, a legenda fojtatódik (sorozat), Mérges
Shaolinok, 

Tigris és Sárkány, A tiltot király-
ság, Részeges Karate mester

Jackie Chan és Jet Li ismert  kép-
viselői a Kung-funak.

Régen a harcművészeteknek nem
volt összefoglaló nevük, rengeteg ki-

fejezést használtak egyszerre. Egészen a Kínai
Népköztársaság megalakulásáig (1949. október 1-ig)
így volt. Ekkortól neveztek el minden olyan techni-
kát, ami harcművészettel volt kapcsolatos wu shu-
nak.

Az idők folyamán két kifejezés vált elfogadottá: a
Kung-fu, mely az elterjedtebb, nem versenyezhető
tradicionális stílusokat foglalja egybe, és a Tyin-ci ö-
wu shu, mely a modern, versenyezhető, rendszerezett
kategóriát jelenti, mely mára olimpiai sportággá vált.

A Wu shu és a Kung-fu eredete: 
A kezdeti társadalmak kialakulásával az emberi ér-

telem fejlődése a fegyverek használatának terjedését,
fejlődését eredményezte. Kínában több mint 5000
éve alakultak ki az első rendszerezettnek mondható
kötött küzdelmi formák. Shuen Yuen király nevéhez
fűződik az első formális harci technika, aki egy há-
ború során a győzelem érdekében katonái harci moz-
dulataiból összeállított egy mozdulatsort, melyet 2
hónapon keresztül minden áldott nap gyakoroltatott
velük. Az ellenség a technikai fölény láttán végül
meg is futamodott. Ezek voltak a mai formagyakor-
latok elődei.

Azokat a kínai harcművészeti stílusokat, amelyek a
buddhista Shaolin-kolostorban születtek, abból
ágaztak el vagy az befolyásolta őket shaolin gongfu-
nak (shaolin quanfa vagy shaolin kungfu). 

A kung fu-ban közel 1000 harcművészeti iskola
van, melyből valamennyi saját, különböző szabályo-
kat alkalmaz. 

Van, ahol csak férfiakat és van, ahol csak nőket ta-
nítanak. Jelenleg a legnagyobb irányzat a shaolin. A
shaolinon belül is több iskola van, melyeknek hason-
lóan különbözőek a szabályai.

Pavlovics Péter
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Farsangi fánkos nyalánkságok

TÖLTÖTT
SZALAGOS
FÁNK

Hozzávalók: 1/4 l tej, 3
dkg élesztő, 5 dkg vaj, 4
dkg porcukor, 4 tojás
sárgája, 1 tasak vaníliás
cukor, 1 evőkanál cit-
romlé, 3 evőkanál rum,
50 dkg liszt, 1/2 teáska-
nál só, a töltéshez eper-
vagy baracklekvár
Elkészítése: 
Az élesztőt 1 deci meg-
langyosított tejbe mor-
zsoljuk. Beleszórunk 1
teáskanál cukrot és 1
evőkanál lisztet, össze-
keverjük, konyharuhával
letakarjuk, és meleg he-
lyen kb. 10 percig pi-
hentetjük. Közben a pu-
ha vajat a cukorral ha-
bosra keverjük, majd
egymás után beledol-
gozzuk a tojás sárgákat
és a vaníliás cukrot.
Cseppenként hozzáke-
verjük a citromlevet és a
rumot. A kovászt nagy
keverőtálba tesszük.
Rászitáljuk a maradék
lisztet, hozzáadjuk a sót
és a vajas keveréket, va-
lamint a maradék lan-
gyos tejet. Összedolgoz-
zuk, majd fakanállal ad-
dig keverjük, míg hólya-
gos lesz. A tésztát kevés
liszttel megszórjuk,
konyharuhával letakar-
juk, és meleg helyen kb.

1 órát kelesztjük. A
megkelt tésztát 1 cm
vastagságúra kinyújtjuk.
A tésztalap egyik felére
egy pohár szájával körö-
ket nyomunk, amelyek
közepére lekvárt halmo-
zunk. A tésztalap másik
feléből korongokat szú-
runk ki, és a töltelékre
borítjuk. Körben össze-
nyomkodjuk, majd a
fánkokat kiszaggatjuk. A
maradék tésztát is fel-
használjuk. A fánkokat
konyharuhával letakarva
20 percig kelesztjük. A
sütőedénybe annyi zsira-
dékot öntünk, hogy a
fánkok feléig érjen. A
fánkokat a felforrósított
olajba helyezzük.
Miután az aljuk szép
aranyszínűre sült, meg-
fordítjuk, és készre süt-
jük. Akkor szép, ha ol-
dalukon világosabb csík,
szalag marad. A kisült
fánkokat szitán vagy
konyhai törlőpapíron
hűlni hagyjuk, majd va-
níliás cukorral bőven
megszórjuk.

SÖRBEN
FÜRDŐ FÁNK

Hozzávalók:
50 dkg liszt 2,5 dl tej, 5
dkg cukor 3 dkg élesztő,
5 dkg vaj, 2 tojás, 1 re-
szelt citromhéj; a fürdés-
hez 30 dkg porcukor 2,5
dl világos sör

Elkészítése: 
A lisztet egy mély tálba
szórjuk. A közepébe kis
mélyedést nyomunk, a
langyos tejet, a cukrot
beleszórjuk, és az élesz-
tőt rámorzsoljuk. Rövid
ideig pihentetjük, majd
a vajat, a reszelt citrom-
héjat, a tojásokat hozzá-
adjuk és bedagasztjuk.
Letakarva, langyos he-
lyen kétszeresére ke-
lesztjük. A tésztából
lisztes kézzel 2 centi át-
mérőjű golyócskákat
formálunk. Ezeket forró
olajban aranysárgára
sütjük, kiemelve lecsö-
pögtetjük, és még forrón
megfürdetjük a porcu-
korral elkevert sörben.

MÁZAS
FORGÁCSFÁNK

Hozzávalók: 
12-13 dkg vaj/margarin,
csipetnyi só, 12 dkg cu-
kor, 1 tasak vaníliás cu-
kor, ízlés szerint 2 teás-
kanál ánizs, 1 tasak szá-
rított reszelt citromhéj,
2 tojás, 50 dkg liszt, 1
tasak sütőpor, 6 evőka-
nál fehérbor, a mázhoz:
1 citrom, 20 dkg porcu-
kor.

Elkészítése:
A vajat a sóval és a két-
féle cukorral krémesre
kikeverjük, majd bele-
dolgozzuk az ánizst és a
reszelt citromhéjat.

Egyenként beleütjük a
tojásokat, majd a borral
váltogatva hozzáadjuk a
sütőporral elkevert liszt
felét. A maradék sütő-
poros lisztet is rászitál-
juk, és hideg kézzel,
gyors mozdulatokkal si-
ma tésztává gyúrjuk.
Cipóvá formáljuk, na-
gyobb tálba tesszük, és
letakarva, 30 percig hű-
tőszekrényben pihentet-
jük. A tésztát lisztezett
deszkán 2 mm vastagsá-
gúra kinyújtjuk, és 11x4
cm-es lapokra osztjuk.
Közepén 7 cm hosszan
bevágjuk és az egyik
keskenyebbik végét a
nyíláson keresztül át-
húzzuk. Magas falú lá-
bosban zsiradékot forró-
sítunk, és a fánkokat
hármasával aranysárgára
sütjük. 
Konyhai törlőpapírra
szedve lecsöpögtetjük.
Zöldséghámozóval cit-
romhéját vékony csíkok-
ban lehúzzuk, levét kifa-
csarjuk, és a porckorral
elkeverjük. A meleg fán-
kokat a mázzal megken-
jük, a citromhéjjal meg-
szórjuk, és száradni
hagyjuk.

Minden 
olvasónak 

kívánok 
habkönnyű, 

omlós, aranysárga
fánkokat! 


