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Március 15-én a magyar szabadságharc kezdetét,
a forradalom kitörését ünnepeljük. Az 1848. március
15-ei események nem voltak előzmény nélküliek.
Magyarország a török kiűzése és a Rákócziszabadságharc elbukása után erősen korlátozott,
mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a
Habsburg Birodalomnak. Közös uralkodója volt a két
országnak, aki a Habsburg házból került ki. Az 1848as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka eredménye. A végső lökést a
reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül érvényt
szerzett az úgynevezett 12 pontnak.
E napon országszerte több kulturális rendezvényt
tartanak. A földesi negyedik osztályos tanulók minden
évben felelevenítik ünnepi műsorukban a ’48-as eseményeket. Nem volt ez másként idén március 15-én
sem. A két negyedik osztály osztályfőnöke, Sápi Edit
tanító néni és Kakucsi István tanító bácsi nem csupán
a műsorra készített fel bennünket, de megismertetett
a március 15-ei eseményekkel is. Műsorunkban megemlékeztünk a márciusi ifjakról, a Pilvax-kör tagjairól,
akik 15-én élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és
Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek
érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak
el Landerer Lajos és Heckentas Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József
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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja

által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi
Sándor lelkesítő költeményét, a Nemzeti Dal-t.
Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum
elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt
felolvasták a 12 pontot és Petőfi Sándor is elszavalta forradalmi versét. Ezután a Várba vonultak,
hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül
győzött a forradalom. Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is szabadon bocsátották.
Március 16-án Bécsbe is eljutott a pesti forradalom híre. Az udvar meghátrált, s kénytelen volt
engedni a pozsonyi küldöttség követeléseinek.
Hozzájárult március 17-én gróf Batthyány Lajos
miniszterelnöki kinevezéséhez. Beleegyezett az
önálló magyar kormány megalakulásába. Megígérte, hogy a király szentesíti a reformtörvényeket. A
gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új
kormány már nem a királynak, hanem az ország
választott képviselőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért tehát független,
és felelős kormány volt.
Ez a dicsőséges tavasz hozzájárult ahhoz, hogy
országunk eljuthasson ahhoz a Magyarországhoz,
amiben mi most élhetünk. Köszönettel és tisztelettel adózunk a márciusi ifjak emléke előtt!
Kovács Dóra 4.a
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A zenélő fával a Nemzeti Galériában
más műfajai nem ilyen izgalmasak.
– Milyen érzés volt, mikor megtudtad,
hogy te lettél az országos 3. helyezett
ezen a pályázaton?
– Nagyon örültem neki, hogy ilyen szép
helyezést értem el.
– Hol volt a díjátadó ünnepség, és ki
adta át a díjat?
– Budapesten volt a Magyar Nemzeti
Galéria Kupolatermében volt. A díjat
pedig Nemzeti Tankönyvkiadó és a
Nemzeti Galéria igazgatója adta át.

Bíró Bettina 3. a osztályos tanuló Országos 3. helyezett lett a Magyar Nemzeti Galéria és a Nemzeti Tankönyvkiadó által meghirdetett Műmese című
meseíró pályázaton. A díjazottal a pályaművéről és a díjátadó ünnepségről
kérdeztem.
– Miért jelentkeztél a meseíró versenyre?
–Azért jelentkeztem, mert szeretek mesét
írni, és volt hozzá kedvem.
– Miről írtál mesét?
– Egy fáról írtam, ami zenél.
– Szoktál ezen kívül meséket írni?
– Sokszor szoktam meséket írni. Ez az otthoni hobbim. Szeretek elképzelni mesés
dolgokat.
– Szeretsz fogalmazást írni, vagy csak meséket írsz szívesen?
– Csak mesét szeretek írni. A fogalmazás

Lejegyezte: Takács
Hanna 3.a

A ZENÉLŐ FA
Egyszer volt, hol nem volt, pont
a világ közepén egy hatalmas hegy
tetején állt egy gyönyörű fa. A gyönyörű fa alatt két hófehér paripa
táncolt. Ők voltak a fa őrzői, mivel
ez egy gyógyító erejű fa volt. Ha valaki meghallotta a csodálatos zenéjét, egyből meggyógyult tőle.
Történt egyszer, hogy egy gonosz
varázsló megirigyelte a fa erejét,
ezért egy borús éjszakán odalopakodott, és a két paripát kővé változtatta. A fa annyira szomorú lett, hogy
többé nem zenélt. Hiába mentek az
emberek, állatok a fához, hogy meggyógyuljanak, nem történt semmi.
Egyszer arra lovagolt egy királyfi és
meglátta a fa körül a rengeteg embert és állatot. Nagyon kíváncsi lett,
hogy mit csinálnak ott. Odament az
egyik apókához és így szólt hozzá:
– Mit csináltok itt és miért vagytok
ilyen szomorúak?
– Mert a fa nem tud meggyógyítani
bennünket. – válaszolta az öreg.
– Mi történt vele?- kérdezte a királyfi ismét.
– Egy gonosz varázsló kővé változtatta a fa őrzőit és
annyira szomorú lett ettől a fa, hogy többé nem hajlandó zenélni nekünk. – válaszolta szomorúan az öreg.
– Egyet se búsuljatok, majd én segítek rajtatok. Csak
azt mondjátok meg, hogy tudom megtörni az átkot?- az
öreg a fülébe súgta a választ, és a királyfi sebesen ellovagolt.
Lovagolt erdőn, mezőn, hegyen-völgyön keresztül, míg
oda nem érkezett a varázsló várához. Sűrű bozót borí-

totta a vár falát, a kapu hatalmas
lakattal volt bezárva. Ekkor észrevette, hogy az egyik ablak nyitva
van. Felmászott egy vastag indán
és beugrott rajta. A varázsló a
könyvtárban szunyókált egy hatalmas karosszékben, előtte az asztalon hevert a varázspálca. Óvatosan
odalopakodott a királyfi és fel
akarta venni a pálcát az asztalról,
amikor megnyikordult a lába alatt
a padló. A varázsló egyből felpattant a székből és felkapta a pálcáját.
– Hogy merészeltél betörni a váramba? Halál fia vagy! Azonnal
kővé változtatlak. – kiabálta mérgesen.
– Könyörgöm, had furulyázzak a
varázspálcádon mielőtt meghalok.
– kérte a királyfi.
– Nem bánom!- mondta a varázsló.
Átváltoztatta a pálcáját és odaadta
a királyfinak. Neki sem kellett
több, hirtelen kettétörte a furulyát. Ekkor nagy fényesség támadt és egy hatalmas villám belecsapott a
varázslóba és hamu lett belőle. Minden átok megtört.
A kövekből ismét hófehér paripák lettek. És a fa
örömében szebben zenélt, mint valaha. A fa körül az
emberek, állatok táncolni kezdtek, még a tündérek is
leszálltak a mennyből, hogy velük örüljenek.
Még ma is táncolnak, ha el nem fáradt a lábuk.
Bíró Bettina 3. a
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„Ép testben Ép lélek”- Egészséghét
A Víz Világnap köré szerveződött az a rendezvénysorozat, melyet március 16. és március 23. között szervezett
az iskola környezetvédelmi teamje. Az egyhetes programsorozat a TÁMOP programon belül valósulhatott
meg.
„Ép testben, ép lélek”- ez volt a mottója a programokkal teli
hétnek, melyen az őszi környezetvédelmi heteken megkezdett
tisztasági őrjáratot folytatták a team tagjai. Az egészséghetet
március 16-án kedden iskolagyűlés nyitotta meg. Ezen a napon
gyümölcsnapot tartottak az egész iskolában. Valamint az érdeklődőket plakátkészítő játszóházzal várták, melynek témája
az egészséges életmód volt. Plakátkészítés után Tinikozmetikai
tanácsokat adott Simonné Pércsi Angéla. Mint az őszi környezetvédelmi programsorozaton, most is volt a témahéthez kapcsolódó Totó, melyet március 19-ig adhattak le a megfejtők. A
rendezvénysorozat második napján vetélkedőt rendeztek alsó
tagozatosoknak az egészséges életmód jegyében. Március 18-a,
csütörtök intézményi szinten a zöldségeké volt. Ezen a napon
került sor Balázsi Erzsébet Aerobic-perceire. Kis pihenő után a
következő hétfőn délután felső tagozatosoknak tartottak vetélkedőt, melyre Lurkóniás csapatok is jelentkezhettek, a vetélkedő témája a víz volt.
Az eseményekben dús hetet március 23-án iskolagyűlés
zárta, mellyen a programok díjazottjai is átvehették jutalmukat.

A díjazottak névsora:
Egészségnevelési vetélkedő:
1-2. évfolyam: I. 1. a
II. 2. b
III. 2. a
IV. 1. b
3-4. évfolyam: I. 4.b
II. 3.a- 4.a
Egészségügyi Totó:
1. a: Gyöngyösi Csenge, Bomlász Roland, Rák Adorján, Veress
Petra, Horváth Renáta, Szőnyi Lajos, Szabó Attila, Domokos
Csilla, Karacs Dániel, Jenei Csenge, Szőnyi Jusztina, Oláh Nóra
1. b: Szabó Virág
2. a: Bíró Bianka, Ványi Csongor, Domokos Adrienn, Joó Dóra
2. b: Kovács Ákos, Kóti Dorina

3. a: Rák Laura, Tarr Borbála, Takács Hanna, Nyírő Panna Luca, Bíró Bettina, Szabó Sára, Futó Henrietta, Kovács Kármen,
Engi Orsolya, Madarász Attila, Balázsi Andrea
4. a: Ványi Virág, Vas Arnold
4. b: Imre Liliána
6. b: Simon Dorina, Gonda Noémi
Rajzpályázat:
Alsó tagozat: Lakatos Richárd 1.b, Kóti Dorina 2. b, Takács Hanna 3.a, Kovács Dóra 4.a
Felső tagozat: Sápi Csaba 5. b, Mata Zsolt 5.b, Karacs Réka 8.a
Tisztasági őrjárat: (Tiszta tantermek)
Fizika - Kémia, Angol, Német, Földrajz, Technika, 1.a, 1.b, 2.a,
2.b, 3.a termei

A RAJZ, A SZENVEDÉLYE
Interjúrovatunk következő alanya Gál Petra iskolánk volt tanulója. Petrát a mostani iskolájáról
és az iskolaválasztásról kérdeztük.
– Melyik iskolába jársz?
– A tavalyi évben kezdtem tanulmányaimat a Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégiumban.
– Milyen szakra jársz?
– Ötvös szakon tanulok, mivel nagyon érdekel a kézművesség.
– Miért ezt az iskolát választottad?
– Azért, mert szimpatikus volt az iskola és nagyon szeretek rajzolni.

– Szereted az új iskoládat, és ha igen miért?
– Nagyon szeretem, mert sok új barátot szereztem és
hamar be tudtam illeszkedni.
– Mi a kedvenc tantárgyad?
– Több is van. A kedvenc tárgyaim közé tartozik a
magyar, a gyakorlat és a rajz.
– Kinek ajánlod ezt az iskolát?
– Mindenkinek, aki szeret rajzolni, és érdekli a fémművesség. Sok sikert kívánok a mostani nyolcadik
osztályosoknak. Kívánom, hogy mindenkit abba az
iskolába vegyenek fel, amibe szeretne járni a jövő
tanévtől.
Lejegyezte: Bulyáki Beatrix 8.a
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Anyanyelvi versenyek
A Nemzeti Tankönyvkiadó és a Magyar Nemzeti Galéria által kiírt műmeseíró pályázaton Bíró Bettina 3. a osztá- Rajz és festészet
lyos tanuló országos 3. helyezett lett.
Megyei, országos rajzpályázatokon kiemelkedően szerepeltek és helyezéseket értek el a következő tanulók: Szabó Sára 3.a, Szőke Miklós 5.b,
Gonda Natália 6.b, Kovács Ákos 2.b, Kóri Dorina 2.b, Joó Réka 2.a,
Karacs Dániel 1.a, Csótó Dániel 8.a, Győri Péter 8.b, Karacs Krisztina
8.a, Kovács Dóra 4.a, Engi Orsolya 3.a, Nagy Katalin 5.a, Veres Petra
1.a, Karacs Gréta 2.b, Takács Hanna 3.a, Harangi Fruzsina 7.a, Balogh
Gabriella 6.a, Kovács Alexandra 6.b
A Szivárvány újság által meghirdetett
Benedek Elek megyei versmondó versenyen Gyöngyösi Csenge 1. a osztályos Grundbirkózás
tanuló 2. helyezést ért el.
Grundbirkózó csapataink a Diákolimpia Országos döntőjén szépen szerepeltek. A lányok országos harmadik helyezettek lettek, a csapat tagjai:

A Simonyi helyesíró verseny megyei döntőjén áprilisban intézményünket
képviseli Görögh Panna 6. b osztályos tanuló.
Az Országos Helyesíró versenyen Ványi Virág 4. a osztályos tanuló 5.
helyezett, Kovács Dóra pedig 7. helyezett lett.
„A Képzelet varázspálca…” elnevezésű
megyei verseny meseíró versenyén
Bíró Bettina 3. a osztályos tanuló II.
helyezett lett. Engi Orsolya 3. a osztályos tanuló az ehhez a komplex versenyhez kapcsolódó rajzpályázaton II.
helyezést ért el, Szőnyi Gabriella pedig
III. helyezett lett. A szintén ehhez a
versenyfolyamhoz kapcsolódó versmondó versenyen Bíró Bianka 2. a
osztályos tanuló II. helyezett, Joó Dóra
2. a, valamint Karmazsin Benjamin 4. a
osztályos tanuló különdíjasok lettek.

Faragó Vivien 2.b, Faragó Nikolett 4.b, Gyöngyösi Tünde 5.a, Horváth
Renáta 1.a, Imre Liliana 4.b, Kádár Izabella 5.b, Tarr Borbála 3.a, Varga
Nóra 2.a, Ványi Bernadett 5.a.
A fiúk 5. helyezést értek el, a csapat tagjai: Görögh Marcell 4.a, Háló
József 3.a, Kiss Péter 4.b, Kovács Ákos 2.b, Lakatos Ádám 2.b, Pércsi
József 5.c, Sain Sándor 4.a, Szabó Dániel 3.a, Tarczali Ádám 5.b, Társi
Dávid 2.b, Társi József 4.b, Tóth Róbert 4.b.
Tudományok
Az Apáczai Kiadó által szervezett komplex természettudományi versenyen intézményünk csapata bejutott az országos döntőbe és március 27én, szombaton képviselték az Észak-alföldi régiót Budapesten. A csapat
tagjai Csótó Dániel és Bíró Imre 8.a osztályos tanulók és Mata Henrietta
7.b osztályos diák.
A PC Kismester számítógépes grafikai verseny országos döntőjébe jutott
Csótó Dániel 8.a osztályos tanuló, aki április 23-án képviseli iskolánkat a
miskolci döntőn. Sok sikert kívánunk neki az országos megmérettetéshez!

Ványi Csongor 2. a osztályos tanuló a Safari Club International Közép- Az Arany János Gimnázium levelezős informatikai versenyen Tarr Zsófia
Magyarországi Egyesülete által meghirdetett „Gyerekek a természetért” 2. helyezést, Gonda Attila 3. helyezést ért el.
című irodalmi pályázaton sikeresen vett részt.
A keresés a Weben informatikai háziversenyen Harangi Fruzsina 7. a
KRESZ
osztályos tanuló 1. helyezett lett.
Megyei KRESZ Tanulmányi versenyen Veres Vivien 4. b osztályos tanuló
és Koncz Gábor 8. b osztályos diák 3. helyezést ért el.

Gratulálunk nekik! És további sikereket kívánunk!
Kézilabda
Körzeti 2. helyezést ért el a IV. korcsoport fiú kézilabda csapat.
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A Kálló-hát vadvilágának négylábú
csúcsragadozója, a róka
Ványi Csongor 2. a osztályos tanuló a Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete által meghirdetett „Gyerekek a természetért” című irodalmi pályázaton
januárban vett részt. A pályamunkáját itt olvashatjátok.
Már kis korom óta szeretek egyedül barangolni a tanyánk
környékén, a Kálló-háton. A
Kálló-hát a Kálló folyó partján található nagy legelő, ami
számomra nagyon szép hely.
Itt lakom a családommal egy
tanyán. A szüleim azért építkeztek ide, mert nagyon szeretik a természetet. Sokat
szoktunk kirándulni együtt,
de egyedül is gyakran eljárok. Ezeket a kirándulásaimat barangolásnak nevezem.
A barangolás nagyon izgalmas, mert mindig új dolgokat
fedezek fel.
Pontosabban nem egyedül szoktam barangolni, Bolha kutyánk is velem szokott
jönni. Az is előfordult már,
hogy nem én vezettem, hanem a kutyánkat követtem. Észrevettem, hogy a kutyánk sokkal többet tudhat a környékünkről,,
mint én. Ez elég furcsa, mert Bolha kutyánk csak két éves, én
pedig nyolc. Valószínű, hogy az állattársait ő jobban ismerheti,

éjjel- nappal hallhatja őket, jobb szimatával könnyebben érzékeli a nyomukat.
Ez a terület legelő, amit több kis erdő vesz körbe. A legizgalmasabb számomra, a róka nyomát kutatni. Amikor kilépek a
házunk ajtaján, rögtön tudom, melyik rókalyukat veszem célba.
Az egyik legrejtettebb hely egy mély gödörben található. Ott
több kotorék is van, persze nem biztos, hogy mindegyikben róka
lakik. Láttunk ezen a részen már este borzot is. Most már tudom, hogyan különböztessem meg a róka és a borz kotorékát. A
borz a fészke kibéleléséhez mindenféle növényeket használ,
amit befelé hordva elszór. Így szerzek tudomást arról, hogy ki is
lakja a lyukat. Megtudtam a vadőröktől, hogyan bizonyosodjak
meg arról, hogy lakik-e bent valaki. Vékony, könnyű ágat vagy
fűszálat rakok a bejárathoz, és ha az elmozdul tudom, hogy
lakója van a kotoréknak. Már jól felismerem a lába nyomát.
Megtanultam, hogy zsinórosan lép. Van egy jó nyomolvasós
könyvem és elolvastam belőle, hogy a négy lábujján jól látszik a
köröm is. Ha friss hó van, mindig nyomolvasósat játszok.
Az az álmom, hogy egyszer sikerül megszelídítenem egy
rókát. Nem akarom megsimogatni, csak szeretném mindenhova
követni, látni, hogy hogyan vadászik, hogyan történi a nősténynyel az ismerkedés, hogyan neveli a kölykeit, hogyan védi meg a
területét. Megpróbálok úgy gondolkozni, mint egy róka hátha
akkor közelebb kerülhetek hozzá.
Ványi Csongor 2.a

Ízelítő az áprilisi programokból
Április 2-án, pénteken délelőtt 9-11 óráig Húsvéti játszóházzal várják a Közművelődési iroda munkatársai az
érdeklődőket az ÁMK aulájában.
Április 8-án, csütörtökön
délután 3 órakor az Asszonyklub kiállítás megnyitójára
várják az érdeklődőket az
ÁMK aulájában.

14:30-tól pedig az ebédlőben Szuperdiák vetélkedő várja a versenyezni vágyó nyolcadik osztályosokat.
Április 12-én, hétfőn délelőtt az alsó tagozatosok Templomlátogatáson vesznek részt. Délután a Karácsony Sándor labdarugó kupa harmadik fordulójának felső tagozatos fiú csapatainak megmérettetésére
kerül sor. 14:30-tól Csáth Géza vetélkedő lesz a felső tagozatosoknak. Míg az alsósoknak rajzpályázatot hirdetnek a szervezők: „Az
utca, ahol lakom” címmel. Valamint fogalmazásíró versenyt is hirdetnek: „Miért szeretek Földesen élni” címmel. Ezen a napon 17 órától
az Alföld gyerekszínpad előadásában tekinthetik meg az érdeklődők a
Barabás a kóc bohóc című darabot. A belépés ingyenes.

Április 7-től 14-ig Községünk napjának tiszteletére
témahetet szervez intézmé-

Április 13-án, kedden délután a Karácsony Sándor labdarúgó kupa
harmadik fordulójának alsó tagozatos csapatainak mindent eldöntő
meccseire kerül sor.

A Földes témahét programjait Április 7-én, nagyszünetben iskolagyűlés nyitja meg. Ezen a délutánon 14: 30-tól a 7-8. osztályos
lány kézi labda Karácsony Sándor kupájára kerül sor.

Április 14. Földes napja. Reggel 7:30-tól Falumérföld futás, 18
órától pedig Földesi Lakodalmas előadást láthattok az Árpád Moziban.

nyünk.

Április 8-án, csütörtökön délelőtt az 5-6. évfolyamosoknak Falumúzeum és templomlátogatás lesz. Az alsó tagozatosoknak címernap. Délután 14:30-tól az 5-6-7. évfolyamosoknak 7 helyszínes
akadályverseny lesz, melyre 10 fős csapatok jelentkezését várják. A csapatok mindenképpen készítsenek menetlevelet, mely
valamilyen formában kapcsolódik Földeshez.
Április 9-én, pénteken délelőtt az alsó tagozatosok üzemlátogatásokon vesznek részt. A délután is mozgalmas lesz, 13:45-től a
Karácsony Sándor Kupa leánykézilabda következő fordulója,

15:30-tól az ebédlőben a tájvédelmi körzetről tart előadást Ványi
Róbert.

Április 17-én, szombaton délután 2 órától Lengyel Mihály könyvbemutatója és kiállítás megnyitója várja az érdeklődőket.
Május 1-jén, szombaton Ki Mit Tud tehetségkutató verseny lesz az
Árpád Moziban. A programot a Földes Jövőjéért Egyesület szervezi,
jelentkezni szintén az egyesületnél lehet.
Május 7-én, pénteken rendhagyó Anyák Napját tart a Földes Jövőjéért Egyesület és az Őszirózsa Nyugdíjas Klub.

Összeállította: Bulyáki Beatrix 8. a
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Volt itt farsang, s állt a bál
Február 12-én, pénteken délután vidám télbúcsúztató
farsangot rendezett iskolánk alsó tagozata. A rendezvényen
nagyon sokan öltöztek be. A népszerű jelmezek közé tartozott
a Zorró, a bohóc és a boszorkány maskara. Több osztály is
csoportosan öltözött fel, például az 1. a osztályosok a 101

kiskutyának, az 1.b-sek Hangjegyeknek, a 4. a osztályosok
Marionett báboknak, a 2. a-sok Kéményseprőknek. De voltak, akik osztályközösségeken kívül is a csoportos jelmezt
választották, mint például a Négy évszak, vagy a Mátyás
király udvari bolondja formáció. Takács Hannával együtt
én töknek öltöztem. Tarr Bori naplopónak, Szabó Dani dominónak és az iskola rabjának, Futó Heni és Bende Niki
pedig Tv-nek és távirányítónak öltözött. Kovács Kármen
nyuszis kakaó volt. Zsuzsi néni vezette a műsort, ő is beöltözött mégpedig Miss Napközinek. Ezeken kívül még nagyon sok ötletes jelmez volt. Még a farsang előtt a szülők,
nagyszülők és a gyerek tombolát és zsákbamacskát vásárolhattak.
A tombolasorsoláson sokan nyertek. A jelmezesek közül
sokan kaptak oklevelet és ajándékot, de aki nem lett díjazott az sem bánkódott, mert a szülők finom fánkkal várták
a jelmezes gyerekeket, amit jóízűen fogyasztottak el.
Remélem, hogy jövőre is hasonlóan vidám lesz a farsangunk!
Szabó Sára 3.a

Lány/fiú rovat

Húsvét

Végre itt a tavasz és lekerülnek a vastag ruhadarabok.
Végre újra lehet szoknyát és szandált viselni. Most
néhány ötletet olvashattok a tavaszi öltözködéshez.
Az idén tavasszal hódítanak a kiegészítők: akár egy öv,
vagy egy nyaklánc, karkötő is nagyon feldobja az öltözékedet. Ha te sem akarsz kilógni a sorból, szerezz be
egy jó pár kiegészítőt! Bátran hordj
szoknyát, vagy topot!
A kiegészítők színe
minden esetben paszszoljon a ruhád színeihez.
Az idei tavasz trend
színei a világos zöld, a
sárga, és a világos
pasztellszínek.
De
bármit hordj, a lényeg, hogy kényelmesen érezd benne magad!

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy
április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.
A húsvéti ünnepkör jeles napjai: Virágvasárnap, a húsvét előtti
utolsó vasárnap. Ezen a napon a szentmisén a pap barkát szentel, melyet aztán szétoszt a hívek között. A megszentelt barkának gyógyító ereje van. A néphagyomány szerint ezen a napon
virágot kell vetni. Húsvétig a nagycsütörtöki szentmisén szólalnak meg utoljára a harangok. Azt tartják, hogy ezen a napon
„Rómába mennek a harangok”. Nagypéntek a kereszténység
körében a bűnbánat és a szigorú böjt napja. Nagyszombat, ezen
a napon véget ér a negyvennapos böjt, s újra megszólalnak a
harangok. Húsvétvasárnap, a kereszténység kiemelkedő ünnepét, Jézus feltámadását ünneplik e napon. Húsvétvasárnap
hagyományos szokás az ételszentelés. Sonkát, bárány, tojást,
kalácsot a templomban megszentelték.
Húsvéthétfő a húsvéti ünnepkör legvidámabb napja, melynek középpontjában a
locsolás áll. Ezért néhol vízbevető hétfő
néven is ismerték ezt a
napot. Egykor vidéken
a lányokat a kúthoz
vitték, és vödörrel leöntötték, de a népszokás ma is él. A legények a locsolásért piros
vagy hímes tojást kapnak a lányoktól. A
tojáshoz
kapcsolódó
másik hagyomány a
tojást hozó húsvéti
nyúl, amely valószínűleg német nyelvterületről terjedt el Magyarországon.

Harangi Fruzsina 7. a
Illusztráció: Karacs
Réka 8. a

II. évfolyam 3. szám 2010. április
A SÜTIK VILÁGA,
HÚSVÉTI FINOMSÁGOK
Töltött tojás sonkával
Hozzávalók: főtt tojás, tejföl, sonka, majonéz
Elkészítés: Apróra vágott sonkát tejföllel meg a kiszedett, villával összetört
keménytojás-sárgákkal elkeverjük és ezzel megtöltjük a keménytojásfehérjéket, amelyeknek csak az alsó részét vágtuk le, úgy kapartuk ki a
sárgájukat. Vágott fejükre állítva helyezzük tálra, majonézzel leöntjük, s
tálaljuk.
Citromos álom eperrel
Hozzávalók: 0,5 dl tejföl, 1csomag vaníliás cukor, 12 evőkanál cukor, 1
citrom, 0,5 dl tejszín, 1 narancs
Elkészítés: 0,5 dl tejfölt habosra keverünk 1 csomag vaníliás cukorral, és 12
evőkanál cukorral, belekeverjük az 1 citrom és 1 narancs reszelt héját és a
levüket. A 0,5 dl tejszínt kemény habbá verjük, majd óvatosan beleforgatjuk
a citromos krémbe. Egy jénai tál alját kirakjunk babapiskótával, rákenjük a
fele krémet, majd ismét egy sor piskóta jön, és a tetejére simítjuk a maradék
citromos krémet. Tetejét narancsgerezdekkel és eperszemekkel díszítjük.
Egy éjszakára hűtőbe tesszük.
Joó Réka 2. a
Tojásfészek tésztából
Hozzávalók 6 adaghoz: 7dkg puha vaj, 10 dkg fehérliszt, 15 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt, 15 gr élesztő, fél teáskanál só, 1,5 dl langyos tej, 1 tojássárgája, húsvéti tojások a dekorációhoz
Elkészítés: Az élesztőt a langyos tejben feloldjuk, hozzáadjuk a lisztet, vajat
és a sót. Sima tésztává gyúrjuk, meleg helyen 40 percig kelesztjük. A tésztából 18 db egyforma golyót formázunk. Ezeket egyenként 30 cm hosszúvá
sodorjuk (a munkalapot lehetőleg ne lisztezzük be a nyújtáshoz). 3-3 tésztacsíkból fonjunk copfokat, alakítsuk köré a végeit szorosan nyomjuk össze. A
fészkeket helyezzük sütő papírral bélelt tepsire, és legalább 30 percet pihentessük. Sütés előtt kenjük meg a tésztát a tojássárgájával. 200 fokos
sütőben 25-30 percig sütjük.
Tipp: Megkenhetjük vajjal, krémsajttal, vagy akár lekvárral is.
Harangi Fruzsina 7. a
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Locsolóversek
Fakadozó rügyek
Fakadó rügy, szellő hozta, madár szállt az ablakunkra,
nagy vidáman azt dalolta: itt nyílik a legszebb rózsa.
Szabad-e locsolni?
Piros tojás
Tapsi füles nyuszikának nagyon sok a dolga
Piros tojást, hímes tojást szerte széjjel hordja.
Szabad-e locsolni?
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a
lányok,
Zsebemben is elférnek a piros
tojások.
Válaszvers lányoknak:
Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
En is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!

Gyűjtötte: Németh Petra
Illusztráció: Szabó Sára

KÉZMŰVES TIPPEK– Csibés üdvözlőkártya
Szükséges eszközök és anyagok: olló, matt karton, fényes színes
papír, ragasztó
Elkészítés menete:

4. színes papírból vágjuk ki a
csibe darabjait.

1. hajtsuk négyrét a kartonpapírt.

5. A körformából vágjuk ki a
csibe csőrnyílását, éppen ott
ahol a kartonpapíron is nyílás
van.

2. Hajtsuk vissza hosszanti
irányba, majd vágjuk ki a képen
látható módon a csibe csőrét.

6. Végül ragasszuk fel a
csibe maradék részeit.
3. Hajtsuk meg a papír másik
oldalán, úgy hogy a csőr belülre kerüljön.

Joó Dóra 2. a
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TISZTA VICC… :-)
Két katona nagy ládát cipel a falu végén. Odamegy hozzájuk
egy öreg néni és megkérdezi tőlük:
- Mi van ebben a nagy ládában?
- Az hadititok (feleli az egyik katona)
- De azért látom, hogy jó nehéz lehet. (rá a vénasszony)
- Hát persze! Tele van rakétákkal.
Az egérke és az elefánt találkozik.
- Hány éves vagy te, elefánt, hogy ilyen nagyra nőttél? –
Kérdezi az egérke.
- Kettő. – Feleli az elefánt.
- Én is. – Mondja az egérke – Csak én két hétig beteg voltam.

4.
5.
6.
7.

A kissündisznó eltéved a sötétben, és bekeveredik az üvegházba. Hosszas bolyongás után, amikor nekimegy egy kifejlett kaktusznak, boldogan tárja szét mancsocskáit, s felkiált: Mama!

8.
1. Vitamindús gyümölcs, színe lehet zöld vagy piros.
2. Tyúk tojja, a húsvét fontos kelléke.
3. A tavasz első hónapja.
4. Húsvéti állat.
5. Egyik érzékszervünk.
6. Világító eszköz neve.
7. A föld megforgatására alkalmas kerti szerszám.
8. Tavaszi ünnep.

Két veréb ül a fán. Az egyik megszólal:
- Engedj középre!

Bíró Bianka 2.a

Ki kapott húsvéti tojást? Rakd ki a tojásokban összekeveredett neveket!

A rejtvényeket összeállították: Takács Hanna 3.a, Joó Dóra2.a

Előző számunk nyertesei: Fábián Krisztina, Karacs Dániel,
Nyírő Petra, Varga Lajos és Varga Nóra. Gratulálunk nekik!

Megfejtésszelvény
Keresztrejtvény:___________________
Képrejtvény:______________________
________________________________
Név, osztály:______________________

Ha sikerült megoldanod a feladatokat, írd rá a megfejtésszelvényre a megfejtéseket
(ne felejtsd el ráírni a neved
és osztályod). Majd dobd be a
portánál elhelyezett Mákszemek feliratú dobozba április
23-ig. Sorsolás április 26-án, a
nagyszünetben. Jó fejtörést
kíván a szerkesztőség!
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