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Intézményünk ebben a tanévben is
csatlakozott az Együtt Szaval a
Nemzet elnevezésű kezdeményezéshez a Magyar Kultúra Napján.
Iskolánk alsó tagozatos diákjai
január 22-én versfelolvasó délelőttöt szerveztek. 10 órakor az iskola
összes tanulója és pedagógusa
együtt szavalta el a Himnusz első
versszakát és Vörösmarty Mihály Szózat című versét. Délután a programok
szép-kiejtési versennyel folytatódtak, ahol a felső tagozatos diákok mérettették meg magukat. Az intézményi
programokat a Nyel-
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A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja

vi Kommunikációs Munkaközösség és az Alsós Munkaközösség
szervezte. A megvalósításban a
Karácsony Sándor Közösségi Ház
munkatársai is segítettek.
A közös versmondásról készült
felvétel felkerült a youtube videó
megosztó oldalra, ahol bárki szavazhat iskolánkra.
A versolvasó délelőttről
is készült felvétel, melyet az Együtt Szaval a
Nemzet „további” versmondások versenyébe is
neveztek. Az összefoglaló videóra bárki szavazhat a youtube-on.
Folytatás a 2.oldalon.
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Magyar Kultúra Napja
Névadónk emlékére
Kirándulás Budapestre
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Hajdú-Bihar Megye Napja
vetélkedő

6

Top 10-es lista
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Valentin nap
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Magyar

Kultúra

Napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén
a Himnusz kéziratát.

A Himnusz kéziratának digitális képmása

Mint minden évben idén is különböző programokat
szerveztek intézményünk dolgozói erre a jeles napra. A
tavalyi tanévben már csatlakoztunk az Együtt Szaval
a Nemzet elnevezésű programhoz. Az előző évben útjára induló kezdeményezés célja az, hogy az internet segítségével minden magyar nyelven tanító iskolában a
világon egyszerre szavalják el nemzeti imádságunkat.
Az idei tanéven is együtt szavaltunk a nemzettel déle-

Névadónk

emlékére

Január 10. szombat munkanap volt. Iskolánkban ez
nem csupán egy szombati tanítási napot jelentett, hiszen 1891-ben ezen a napon született iskolánk névadója Karácsony Sándor, akiről idén is méltóképen emlékeztünk meg.
Földes szülöttére minden évben iskolagyűlés keretén belül
emlékezünk meg. Nem volt ez másként idén sem.
A megemlékezésen koszorút helyezett el a Karácsony Sándor Társaság nevében Péter Imre. Az emlékezés virágait
helyezte el Földes
Nagyközség Önkormányzata nevében
Jeneiné dr. Egri
Izabella, polgármester, a Községi
Könyvtár nevében
Gondáné Gaál Annamária, igazgató
és a diákönkormányzat nevében
Pécsi Miklós tanár
úr.
MÁK Szemek

lőtt 10 órától. Reggel nyolctól egész délelőtt az alsó
tagozatosok verseket, mondókákat szavaltak, énekeltek az aulában. A felső tagozatosok délután háromtól
szépkiejtési versenyen vehettek részt.
A versenyzőknek nem volt egyszerű dolga, hiszen az
egy szabadon választható szövegen kívül a versenyen kaptak egy kötelező szöveget is,
melyet a helyszínen tudtak
csak elolvasni. Minden évfolyamról neveztek be a versenyre tanulók, így a zsűrinek
sem volt könnyű dolga, hogy
eldöntse ki a legjobb a jók között.
A verseny első két helyezettje
továbbjutott a megyei versenyre. A helyezettek névsorát
a versenyeredmények között
találjátok.
MÁK Szemek
Kirándulás

Budapestre

Iskolánkban hagyomány, hogy a nyolcadikosok
ellátogatnak a fővárosba.
November 14-én az osztállyal Budapestre mentünk
kirándulni. Először az Országházba mentünk, ahol
megnéztük a koronázási ékszereket. Utána a Csodák
Palotájába buszoztunk át, ahol fizikai témájú eszközökkel ismerkedtünk meg és játszhattunk is egy kicsit.
A délután folyamán átmentünk a főváros budai oldalára. A Várhegyre felérve csodás panoráma tárult a szemünk elé. Késő délután a Terrorháza Múzeumba is
ellátogattunk. Este a Vígszínházba mentünk, ahol egy
nagyon érdekes előadást tekintettünk meg. A címe
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Az előadás
után még kimentünk a Hősök terére és megnéztük az
esti fényeket.
Hazafelé hulla fáradtan szinte végig aludtunk a buszon. Nagyon jól éreztük magunkat!
Pércsi Dániel 8.a
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DÖNCI A KAMÉLEON
Október végén egy új taggal bővült a családunk,
egy sisakos kaméleonnal, akit Döncinek neveztem el. Őt a névnapomra kaptam.
Debrecenben bementünk egy kisállat kereskedésbe.
Leesett a tantusz, hogy egy állatkát kapok. De az volt
a kérdés, hogy vajon mit? Egy halat, egy sünit, vagy
talán egy ötméteres kígyót? Végül a kaméleonok előtt
álltunk meg. Nagyon megtetszettek nekem. Egy terráriumban sok-sok aprócska, aranyos, zöld hüllő, hatalmas szemekkel. IMÁDNIVALÓ. De valahogy választanom kellet. Csak nézegettem őket és ennyit mondtam:
,,Azt a ducit kérem!”
Döncit berakták egy lyukacsos dobozba, amiben volt
egy zöld rács, amin kedvére mászkálhatott. Nagyon
vigyáztam rá. Bebugyoláltam a kabátomba, hogy meg
ne fázzon és a kocsiig tartó úton igyekeztem úgy tartani, hogy ne rázkódjon a doboz. Az autóban végig Döncit néztem szinte meg se mozdult a kis apróság.

Eleinte nagyon féltettük, mert alig evett. De lassan
hozzászokott az új otthonához és egyre többet evett.
Naponta minimum nyolcat kell megennie, de most
akár tizennégyet is elfogyaszt a tücskökből. Nagyon

gyorsan nő, már háromszor vedlette le kinőtt bőrét.
Ilyenkor nincs nagy étvágya.
Az étlapján élő tücskök szerepelnek. 3 különböző méretű kaphatók. Először még csak a kicsiket tudta megenni, de ma már közepeseket fogyaszt. A dobozból
szokta megenni őket, hosszú ragadós végű nyelvével.
Imádom nézni, ahogy Dönci eszik, mert nagyon vicces,
ahogy lecsap az ártatlan tücsökre az a hatalmas nyelv.
A tücskökkel is van egy kis baj, hiszen őket is etetni
kell. Általában zöldségeket (krumplit, sárgarépát),
kockacukrot adunk nekik.
Mint tudjuk, a kaméleonok változtatják színüket.
Dönci zöld, barna és pöttyös szokott lenni. Ez a bizonyos pöttyös árnyalat akkor szokott előfordulni, amikor mérges. Ilyenkor felfújja a „tokáját” és elkezd szuszogni, fújkálni. A legnagyobb ellensége egy hurkapálca. Ezzel szoktuk mozgásra unszolni a tücsköket, de
Dönci fél tőle és mindig mérges, ha a közelében van.
Sajnos átesett egy kis betegségen is. A terráriumában
nincs UV-B lámpa, ami segít abban, hogy a szervezete
hasznosítani tudja a vitamint, amit a tücskökre szórunk. Nagyon legyengült, leesett az ágról, napokig
nem evett és egész nap meg se mozdult. Különleges
módon gyógyítottuk meg. Bioptron lámpával lámpáztuk és nem biztos, hogy ettől, de szerencsére meggyógyult.
Még annyit kell kiderítenünk, hogy fiú vagy lány. Még
olyan kicsi, hogy nem nagyon látszik a sarkantyúja.
Ha ez később se jelenik meg akkor kislány.8 hónaposan válik ivaréretté és majd elkezd tojást rakni. De ha
nem tudja a föld alá elkaparni a tojásait, elpusztulhat,
ezért jobban szeretném, ha fiú lenne.
Majd ha szép, napos idő lesz D-vitamint is adunk neki,
mert kivisszük az udvarra napozni egy kicsit,hogy ne
csak lámpafény alatt éljen.
Nagyon szeretem őt és remélem, hogy még sokáig velem lehet.
Bíró Bianka

DECEMBERI EMLÉKEZŐ
A karácsony előtti készülődés időszaka
iskolánkban is igen sok programban
bővelkedett.

Az Alapfokú Művészeti Iskola megtartotta hagyományos Karácsonyi Hangversenyét. A Karácsony Sándor Közösségi
Ház Adventi vasárnapok programsorozatába is több osztályközösség bekapcsolódott. Több osztályközösség tartott fenyőünnepséget, klubdélutánt, mikulás bulit.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon
ünneplőbe öltöztettük a szívünket és az
iskolát is. Idén második alkalommal az
utolsó tanítási napon karácsony előtt a
hagyományos Karácsonyi Hangverseny
műsort adták elő a művészeti iskolás
diákok.
Ebben az évben a műsor bővült a 3. a és
4. a osztály ünnepi műsorával.
A sok-sok ünnepi program eseményeiből
íme egy képes összefoglaló:
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VERSENYEREDMÉNYEK
Matematika
A Megyei Alapműveleti matematika
versenyre az alábbi tanulók jutottak
tovább: Ványi Csongor 7.a, Szabó Virág
6. b Balogh Petra 5.b és Nagy Ágnes 4.b
osztályos tanulók.

A vetélkedő eredménye a következő:
I. hely: a 4. b osztály csapata
II. hely: a 4. a osztály csapata
III. hely: az 5. b osztály csapata
IV. hely: a 6. b osztály csapata
V. hely: a 6. a osztály csapata
VI. hely: a 5. a osztály csapata

Rajz-festő tanszak

Magyar
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a
felső tagozatosoknak szép kiejtési versenyt rendezett a Nyelvi munkaközösség. A verseny eredményei a következők:
5-6. évfolyam:
I. hely: Veres Petra 6.a.
II. hely: Szabó Virág 6.b
III. hely: Ványi Júlia 5.b
A 7-8. osztályos korcsoport:
I. hely: Bíró Bianka 7.a
II. hely: Engi Orsolya 8.a
III. hely: Kovács Kármen 8. a
Különdíjat kapott Papp Réka és Sápi
Márta.
Az első és második helyezettek részt
vesznek a februári megyei versenyen.

-A Földes Községi Könyvtár rajzpályázatán az alábbi festő tagozatos tanulók
lettek díjazottak:
1.helyezettek:Liszkai Zsófia
Daróczi Boglárka
2.helyezett: Szabó Sára, 5.o
3.helyezett:Fábián Attila
Különdíjasok:Kiss Tamás, Szabó Zsombor,Csörmök Csilla Virág, Magyar Anita Csilla, Hegyes Dzsenifer, Tóth Nikolett.
-A Generali Biztonságért Alapítvány
rajzpályázatán Hegyes Dzsenifer alkotását 25 000 Ft-os vásárlási utalvánnyal
díjazták.
-A 44. Nemzetközi Japán Rajzpályázaton Szabó Sára 5.osztályos tanuló és
Antós Csaba bronz minősítést ért el,
míg Ványi Virág ezüst minősítést kapott.
-Az Adventi gyertyagyújtás programsorozat alkalmából került megrendezésre
a „ Karácsonyi Varázslat
Csodaországban” című rajzpályázat.:
Nagy Attila 1. helyezést, Veress Otília
2. helyezést, Csíki Dávid 3. helyezést
ért el. Tóth Nikolett különdíjban részesült.
-Múzeumok Őszi Fesztiválja országos
rendezvénysorozaton „Szerethető Mú-

zeum” című alkotói pályázaton intézményünk 10 tanulója csoportos első díjban
részesült. Nyereményük Szentendrén a
Skanzenben játszóházi foglalkozáson
való részvétel. Az alábbi tanulók kapcsolódtak be a pályázatba:
Jenei Csenge, Antós Csaba, Vincze Lili,
Hegyes Dzsenifer,Gyenge Zsófia, Kóti
Dorina, Takács Hanna, Hegedűs Evelin,
Joó Réka, Szőnyi Gabriella.

Karácsony Sándor Kupa
II. forduló
Felsős fiú labdarúgás:
5. a—6. b : 3-3
6. b—5. b : 7-1
7. a—7. b : 3-3
Felsős leány kézilabda:
8. a—7. b : 10-11
8. a—7. a : 14-5
7. a—7. b: 4– 7

PROGRAMOK
2015.01.30-án pénteken délután félévi
értekezletet tartanak intézményünkben,
ezért ezen a délutánon összevont napközis felügyeletet tartanak a dolgozó szülők
gyermekeinek.

Könyvtári versenyek
A Hajdú– Bihar Megye Napja alkalmából megrendezett helytörténeti vetélkedőn a 4-6. évfolyamos osztályok csapatai
mérték össze tudásukat Hajdú– Bihar
megyéről és településünkről.

2015.02.14-én szombaton este intézményünk ad otthont a Református egyház
jótékonysági báljának.
2015. 02.20-án pénteken délután rendezi
meg iskolánk alsó tagozata a hagyományos farsangi mulatságát.
Ahogy azt már tapasztalhattátok újraindult az Iskolarádió adása. Minden héten
az aktuális ügyeletes osztály állítja össze
a heti zenei listát., melyet legkésőbb
szerdáig el kell juttatni Lukács Zsuzsanna tanító nénihez vagy Pécsi Miklós tanár úrhoz.
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MOZOGNI JÓ
Szeptemberben indult útjára intézményünkben a TEIS program. Az előző számunkban már tudósítottunk arról, hogy minden szerdán délután négy órától Kakucsi Ferenc és Nagy Péter tanár úr segítségével mozoghat mindenki, aki egy kis kötetlen sportolásra vágyik. Szerkesztőségünk ellátogatott egy TEIS délutánra, ahol a résztvevőket kérdeztük.
Mert mozogni kell
Kiss Albertet kérdeztem a TEIS programról.
- Kitől hallottál erről a foglalkozásról?
- Az osztálytársaim szóltak, hogy lehet jönni szerdánként
erre a foglalkozásra.
- Mióta jársz TEIS-re?
- Október óta járok rendszeresen.
- Miért szeretsz ide járni?
- Mert kitölti az időmet és mert a mozgásra mindenkinek
szüksége van.
- Melyik a kedvenc játékod?
- Az asztaliteniszt szeretem a legjobban. De szoktam foJátszani jó!
cizni, passzolgatni, tollasozni és ugráló kötelezni is.
A TEIS foglalkozáson Makula Anikót kérdeztem.
- Milyen programot tudnál te kitalálni, amivel felhívnád a
- Mióta jársz TEIS foglalkozásra?
diákok figyelmét a rendszeres testmozgásra?
- Már az első alkalom óta. Nem hagynék ki egyet sem.
- Jó lenne, ha minden reggel lenne becsengetés előtt egy
- Milyen napokon szokott lenni ez a program?
rövid reggeli torna.
- Szerdánként tartják tanár bácsiék. Délután négykor
Lejegyezte: Szeőke Anna 4.a
kezdődik és fél hatig tart.
- Ki tartja a foglalkozást?
- Kakucsi Ferenc és Nagy Péter testnevelő tanár bácsik
tartják közösen.
- Mit szoktatok csinálni?
- Focizni szoktunk, de lehet ping-pongozni, tollasozni,
lábtengózni.
- Milyen játéknak örülnél még, ha lenne itt a TEIS délutánon?
- Ha lehetne kézilabdázni, annak nagyon örülnék.
Lejegyezte: Tarr Borbála 8. a

Kötetlenül
Faragó Viviennel beszélgettem a TEIS délutánokról.
- Kitől hallottál a foglalkozásról?
- Kakucsi Ferenc tanár bácsi szólt még év elején, hogy
lehet jönni szerdánként játszani.
- Te mit szoktál csinálni a TEIS programokon?
- Szoktam lábteniszezni, ugráló kötelezni és tollasozni is.
- Miért jársz erre a foglalkozásra?
- Mert szeretek mozogni és itt a társaság is nagyon jó. És
itt nem az a lényeg, hogy megmondják, hogy mit csináljak. Mindenki kötetlenül játszhat, amit szeretne.
- Neked milyen ötleteid lennének, hogy milyen sportos
programmal bővíthetnék a délutáni foglalkozásokat?
- Nagyon jó lenne, ha lenne lányfoci is. De az is jó lenne,
ha lenne egy másik terem, amiben lehetne játszani a kisebb helyet foglaló játékokat, mint a ping-pong, cso-csó,
darts, stb. Így a tornateremben lehetne nyugodtan focizni
és jobban el is férnénk.
Lejegyezte: Veress Anna Edit 6.b

Csak a foci
A TEIS foglalkozáson Makula Csabát kérdeztem a programban való részvételéről.
- Mióta jársz TEIS-re?
- Tanár bácsi szólt év elején, hogy lehet járni játszani
szerdánként és azóta járok én
is.
- Te mit szoktál csinálni ezeken
a foglalkozásokon?
- Szoktam ping-pongozni, de
legjobban a focit szeretem.
- Miért jársz erre a foglalkozásra?
- Nagyon szeretek focizni, sportolni. Itt vannak a barátaim is,
akikkel legalább egy jót játszunk.
- Szerinted milyen sporttal kapcsolatos programot lehetne még
szervezni az iskolában?
- Szerintem itt már elég sok féle
délutáni foglalkozás van.
Lejegyezte: Ványi Csongor 7.a
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Hajdú-Bihar Megye Napja Vetélkedő
A Községi Könyvtár ebben a tanévben is megrendezte
Hajdú-Bihar Megye Napja alkalmából hagyományos
vetélkedőjét.
A versenyen 4. 5. és 6. évfolyamos csapatok vettek részt. A
csapatoknak két előzetes feladatot kellett megoldani. Az
egyik az volt, hogy gyűjtsenek a versenyzők olyan tárgyakat, amelyeket nagyanyáink használtak. Természetesen az
adott tárgyat be is kellett mutatni a vetélkedőn.
A másik előzetes feladat az volt, hogy írni kellett egy fogalmazást. Az írás témája az volt, hogy hogyan telt egy hétköznapja egy hasonló korú gyereknek Földesen 100 évvel ezelőtt.
A két negyedik osztályos csapat fogalmazását itt olvashatjátok:

„Negyvenhúsz”
Most egy olyan történetet mesélek el nektek, amit a dédi mamától hallottam. Hol volt, hol nem volt, még a Hajdúháton is
túl, volt egy falu, ami nem más, mint Földes, ott lakott az én
dédim, Örzse.
Annak idején ám nem úgy volt, hogy mindenki járhatott iskolába. Meg ha járhatott is, közben-közben segíteni kellett a ház
körüli munkákban és a földeken is. A dédim olyanforma elemista volt, mint most én, mikor ezt a történetet megesett vele.
Segíteni kellett neki rendszerint a földeken. Volt egy jó tábla
kukoricaföldjük a Gúnárkertben. Ez a történet is itt kezdődik,
de az iskolában ér véget.
Örzse már éppen hazafelé tartott volna a nagy munka után,
mikor észrevette, hogy a szekér elől kikötötték egyetlen lovukat. Bogár egy koromfekete csődör volt. Örzse elkezdte keresni
a lovat. Éppen arra járt Pista. Megkérdezte, hogy mi járatban
van. Örzse elmesélte, hogy mi történt.

Földesi gyerekek hétköznapjai 100 évvel ezelőtt
Érdekes feladatot kaptunk erre a versenyre készülvén. Az volt
a feladatunk, hogy írjunk egy fogalmazást arról, hogy hogyan
teltek 100 évvel ezelőtt a hozzánk hasonló gyerekek hétköznapjai. Mi nagy izgalomba jöttünk és elhatároztuk, hogy nem
az internet segítségével készülünk, hanem felkeressünk öreg
néniket, bácsikat és megkérdezzük tőlük, hogy hogyan éltek az
ő szüleik gyermekkorunkban. Mindenki örömmel fogadott bennünket és csak mesélt és mesélt a régi időkről.
Régen a gyerekek korábban keltek, mint most, mert messze
volt az iskola, főleg, ha tanyasi iskolába jártak. Amíg jó idő volt
mezítláb mentek, ha hideg lett akkor kapcával betekerték a
lábukat és bőr cipőt húztak fel, sokszor sokkal nagyobbat, mint
ami a lábukra illett, mert csak egy pár volt a családban és csak
a legöregebb gyereknek vettek. Az egyházi iskolákban külön
jártak a fiúk és a lányok és többnyire férfiak voltak a tanítók.
Egy terembe jártak elsőtől hatodik osztályig 20-25 fő. Uzsonnára diót, zsíros kenyeret, héjába sült krumplit vittek. Palatáblára palavesszővel írtak, később is csak két füzetük és
könyvük volt egy olvasás és egy számtan. Délelőtt és délután is
jártak iskolába. A könyvekben nem voltak képek, rajzok, illusztrációk. Ha hazamentek, tanultak egy kicsit gyertya vagy
petróleum lámpa fényénél. Játékuk a tehénszőr labda volt,
mely úgy készült hogy a tehénszőrt forró vízben áztatták, jól
összeállt és ezzel fociztak. Fűzfából készítettek saját kézzel
fűzfa sípot, kóróból, csutkából babákat, állatokat és ezekkel
játszottak.
Nem volt fürdőszobájuk, este a kerekes kútból vizet merítettek
megmelegítették a berakott kályhán, lavórba vagy fateknőbe
öntötték és házi szappannal mosakodtak egymás után, először
a gyerekek, utána az anya, végül az apa. A gyerekek és a szülők ugyanabban a szobában aludtak, sokszor egy ágyon. Nem
volt televízió, se rádió, ezért gyakran jártak tanyázni és ott
beszélgettek, kártyáztak, kukoricát fejtettek, tollat fosztottak.
A gyerekek csutkából fenyőfát, babát, játékokat készítettek és
ezekkel jókat játszottak. A kóróból készült tehénke, borjú és
jászól a fiúknak nagyon jó játék volt. Gyakran ettek lebbencslevest, málét, puliszkát. Nyalánkságnak égetett cukrot szopogattak melybe diót is tettek. Kemencével fűtöttek és abban
sütötték a kenyeret, süteményt és főzték az ennivalót, pl a töltött káposztát. A wc kint volt az udvaron, éjjel a bilibe végezték el a dolgukat. A szoba földes volt és gyakran mázolták. A
gyerekek otthon segítettek a házi munkában és etették a kisebb háziállatokat.

A 100 évvel ezelőtt élt gyerekek életéről még nagyon sok minVégigkérdezték az egész szomszédságot, hogy nem látott-e
dent tudnánk írni, mert nagyon jó volt hallani, ismerkedni
valaki egy bogár feketét? Sajnos nem volt híre a lónak. Már az
ezekkel a régi életről szóló történetekről, de röviden ennyiben
utolsó háznál tartottak, ahol Tátá naná lakott. Őt is megkértudtuk összefoglalni.
Biczó Nikolett, Kemecsei Anna,
dezték, hogy látott-e valamit? Naná elmondta, hogy rőzsegyűjKiss Szilvia, Fórián Viktória 4. a.
tés közben a Mankónál látott egy fekete lovat. Örzse és Pisti
követték a nyomokat, amik egészen a Peresig értek. Bogár ott
legelészet bőszen. Mire végére jártak a ló eltűnésének öreg este
lett. Pistának eszébe jutott a másnapi számtanfelelés. Siettek
haza, de a leckére már nem volt idő.
Másnap Virágh tanár úr felállt a katedrára és szigorú tekintettel végigmérte az osztályt. Pista lapított, de nem úszhatta meg.
A tanító felszólította. A kérdés könnyű volt, de Pisti nem állt jó
számtanos hírében, ezért így felelt az egyszerű példára: 40+20
csakis „negyvenhúsz” lehet. Az osztály nem mert nevetni. Minden tanuló attól félt, hogy körmöst kap az egész osztály. De a
tanító úr csak összeszidta Pistát és a helyére zavarta.
Iskola után mindenki erről beszélt. Így maradt rajta Pistán a
„Negyvenhúsz” gúnynév. De Bogár soha többé nem veszett el.
És cserébe Pista is jóllakott a dédim által főzött puliszkától.
Joó Lajos, Nagy Ágnes, Szabó Kinga,
Széll Kinga, Volánszki Anna 4.b
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BÁLI SZEZON
A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a
vidám lakomák, bálok, mulatságok népünnepélyek jellemeznek.
Számos népszokás is fűződik a farsanghoz. A magyarság körében
a farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői
szezon”, mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt
tartani.
A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik
közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt
legényeknek, akik a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a
bokrétát. A báli szezon és táncmulatság
lényege az eljegyzés volt. Húshagyókedden
történt, a sok farsangi lakodalom után, a
pártában maradt leányok, agglegények
kicsúfolása. Az úgynevezett tuskóhúzás
vagy tuskózás a legények tréfás lakodalmi
menete volt végig a falun; a menet végén
vénleányoknak öltözött legények kötélnél
vagy láncnál fogva egy fatuskót húztak a

pártában maradt leányok megbélyegzésére. A másik húshagyókeddi szokás a farsangtemetés: szintén tréfás felvonulás, amelynek végén a farsangot (vagy telet) jelképező és a faluban végighordott szalma- vagy rongybábut tréfás siratás közben elégették,
esetleg a vízbe dobták. Ez a hagyomány a kisze bábu égetés.
A farsangi időszak a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik semmilyen jelentős vallási ünnephez. A kereszténység előtti
időkből származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17.
században tiltották. De az idő múlásával ismét erőre kaptak a
téltemető mulatozások.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a
farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó
utolsó három nap, ami nagy mulatságok
közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres
karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
Idén a busójárás február 12-17-ig tart.
Kóti Dorina 7.b és Szeőke Anna 4. a

A SÜTIK VILÁGA
Fánk (gluténmentes, laktózmentes)
Hozzávalók:
2 db tojás
3 evőkanál étkezési keményítő
15 evőkanál kukoricaliszt
3 kis pohár laktózmentes natúr joghurt
16 g gluténmentes sütőpor
1 csomag vaníliás cukor
olaj a sütéshez
Elkészítés:A hozzávalókat összekeverem, sűrű palacsintatésztára emlékeztető tésztát kapok. Bő,
forró olajba csorgatom kiskanállal (ha nagykanállal csinálom, a közepe nyers marad). Az első oldalát fedő alatt, majd
fordítás után fedő nélkül arany-barnára sütöm. Porcukorral
meghintve vagy lekvárral tálalom.
Csörögefánk
Hozzávalók:
85 dkg finomliszt, 20 dkg margarin, 1 dl tejföl, 3 dl tej, 3 ek

TOP 10-ES LISTA
10. Selena Gomez– The Heart Wants It Wants
9. Oceana—Endless Summer
8. Ola—I'm In Love
7. Inna– Cola Song
6. Beyoncé - Single Ladies (Put a Ring on It)
5. Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj Bang Bang
4. Britney Spears - Ooh La La
3. Christina Aguilera - Candyman
2. Taylor Swift - Shake It Off
1. Iggy Azalea - Black Widow
Összeállította: Szeőke Anna 4.a

cukor, 3 dkg élesztő, 3 db tojássárgája, 1 db tojás, 1 kávéskanál só, 0.5 citromból nyert citromhéj
Elkészítés A tejet meglangyosítjuk, elkeverjük benne a cukrot, s felfuttatjuk benne az élesztőt.
A margarint megolvasztjuk, elmorzsoljuk a liszttel sóval. A
többi hozzávalót a liszt közepébe készített mélyedésbe rakjuk, ráöntjük az élesztős tejet, s megdagasztjuk.
Kb. egy óra alatt duplájára kelesztjük.
Lisztezett deszkára borítjuk, kb. 1 cm vastagra nyújtjuk.
Derelyemetszővel előbb egyik irányban ferdén csíkokra vágjuk, majd másik irányban is. Így rombuszokat fogunk kapni.
A rombuszok közepét bevágjuk, s a keletkezett résen az
egyik csúcsot áthúzzuk.
Forró olajban kisütjük, közben átfordítjuk, hogy mindkét
fele megsüljön.
Sütés után megszórjuk vaníliás porcukorral.

Jó sütögetést kíván a
MÁK Szemek szerkesztősége!

VALENTIN NAP
Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek
védőszentje. Világszerte, de főleg az angolszász országokban Bálint napján (február 14-én) tartják a Bálint-nap (angolul
Valentine's Day) ünnepét, amely Magyarországon az angol nyelvű
elnevezés közvetlen átvétele miatt sokak számára mint Valentinnap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően.
Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket,
kivéve például Finnországot, ahol inkább a barátok üdvözlik egymást levelezőlapokon .
A római korban Szent Valentin egy katolikus pap volt, aki összeeskette a szerelmeseket szertartásokon, amik titkosak voltak. Ehhez
az ünnephez is számos hagyomány, babona, hiedelem és szokás
fűződik. Sőt a Bálint nap időjárás jóslással is bírt pl. terméshozamra vonatkozóan. A fiatal lányok például előző este, ha a temetőbe mentek, megláthatták leendő férjüket.
Forrás: Wikipédia
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TISZTA VICC… :-)

Nyelvtan órán az iskolában:
- Én csinos vagyok. Na gyerekek milyen
ige időben van ez a mondat?
- Múlt időben tanító néni kérem!
1. Az év 2. hónapja.
2. Jelmez más szóval.
3. Híres jelmezes felvonulás Velencei.
4. Álarc más néven.

5. Bálint nap máskép. …..nap
6. olajban sült finomság.
7. A húsvétig tartó húsnélküli étkezés másik neve.

Keresd meg a betűrácsban a kiemelt szavakat! Amelyiket nem találtad
meg, azt írd a megfejtésszelvényre!
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MOHÁCS,
KISZEBÁB,
VÍZKERESZT,
BÁL,
BUSÓJÁRÁS,
ALAKOSKODÁS,
MULATSÁG,
BÁL, TÉL,
LAKOMA

A rejtvényeket összeállították: Bene Barbara, Szeőke Anna, Veress Otília és Volánszki Anna

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 legkésőbb 2015.
február 13-ig, péntekig. Sorsolás 2015. február 16-án, hétfőn a nagyszünetben lesz.

Megfejtésszelvény 7.évfolyam 2. szám

Matek óra
- Pistike, ha anyukádnak van három almája és hétfelé kell osztania. Mit csinál?
- Kompótot!
Környezet témazáró:
- Melyek az erdő szintjei?
- Lombkorona szint, cserje szint, avar szint és
földszint.
Milyen tápanyagokat ismersz?
- Fehérjék, cukrok, zsírok, zöldségek, gyümölcsök, szén-monoxid.
Történelem dolgozatban:

- Szulimánt a szigeti ostromnál megölték,
ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.
Összeállították: Bene Barbara,
Szeőke Anna, Varga Cintia,
Veress Otília és Volánszki Anna

HÁTUL

Keresztrejtvény: ________________________________________
Betűrejtvény:___________________________________________
Képrejtvény: ___________________________________________
Név, osztály:____________________________________________
________________________________________________________

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:
Bene Barbara, Bíró Bianka, Hegyes Dzsenifer, Kóti Dorina, Kovács Kármen, Pércsi Dániel, Szabó Sára, Szeőke Anna,
Takács Hanna, Tarr Borbála, Ványi Csongor, Ványi Júlia, Varga Cintia, Veress Anna Edit, Veress Otília Petra,
Volánszki Anna, Volánszki Boglárka Lukács Zsuzsanna tanító néni (szerkesztő)
Köszönetet mondunk az intézmény azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.

