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Hogy telik el egy napunk 2020-ban?  
A szerkesztőségünkbe a következő ma-

gyarázó szöveggel érkezett a fenti kép: 

„El lehet gondolkodni, hogy milyen sokat 

dolgoznak a szülők értünk, amíg mi ját-

szunk, szórakozunk, vagy akár, amíg mi 

tanulunk. De mikor mi is fel fogunk nőni, 

akkor a gyermekünk véleménye lesz ez a 

szöveg, és mi fogunk dolgozni. Na hát 

azért azt ajánlom, hogy a gyerekek ad-

dig szórakozzanak, amíg lehet!”  

A rajzot és a hozzá tartozó magyaráza-

tot Balázsi Andrea, Szabó Sára, Takács 

Hanna és Engi Orsolya 3. a osztályos 

tanulók készítették.  

A képhez fűzött rövid magyarázat iga-

zán meggondolandó. Főleg így Gyerek-

nap előtt.  

Iskolánk minden tanulójának kíván 
nagyon vidám Gyermeknapot a Szer-

kesztőség!  
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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja 

A gyermeknap eredete 

A Nemzetközi Gyermeknapot a világ több 

országában ünnepelik. Hasonló rendezvé-

nyeket már a II. Világháború előtt is ren-

deztek: ilyen volt a gyermekhét, amelyet 

először 1931. májusában tartottak meg, 

elsősorban jótékonysági céllal. 1950- ben a 

Demokratikus Nőszövetség tett javaslatot 

a gyermekek megünneplésére, a cél ekkor 

is az elmaradott, háború sújtotta országok 

gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók 

szervezése volt. Nálunk minden év május 

utolsó vasárnapján, azaz idén 29-én van a 

gyermeknap. Ebben az évben is változatos 

programok várják a gyerekeket és szülei-

ket országszerte, néhol nemcsak vasárnap-

ra korlátozottan, hanem egész hétvégén. 

Itt Földesen is színes programok várják az 

érdeklődőket, mint például játszóház, élő 

csocsó bajnokság a gyermeknapon.  

Kovács Dóra 4. a 



 

 

A TÁMOP programon belül valósulhatott meg ezen tanév utolsó nagy iskolai 
témahete, mely községünk napjához kapcsolódott április 7-e és 14-e között. 
Az egyhetes programsorozaton rengeteg új információval bővülhetett isko-
lánk tanulóinak tudása községünkről és az itt folyó munkákról. Melyért kö-
szönetet mondunk a szervezőknek, azoknak a tanároknak és támogatóknak, 

akik mindezt lehetővé tették.  

 A „Földes Napja” témahét hagyományainkhoz híven iskolagyűléssel kezdő-
dött április 7-én, délelőtt. Majd még ezen a napon folytatódott a szeptemberben 

megkezdett Karácsony Sándor kupa.  

Földes Báránya– Címernap  
 A következő napon április 8-án, az alsó tagozatosok címer napon vehettek 
részt, melyen ellátogattak a Polgármesteri Hivatalba és megismerkedtek Földes 

címerének történetével. A felsősök pedig múzeum– és templomlátogatáson, vala-
mint akadályversennyel kezdték meg községünk „felfedezését”. A polgármesteri 
hivatali látogatásról Joó Dóra 2. a osztályos tanuló így emlékezik: „Mint minden 
alsó tagozatos osztály, a mi osztályunk is ellátogatott a Polgármesteri Hivatalba. 
Nagyon izgalmas volt. Először az emeleten lévő tanácsterembe, más néven a 
Nagyterembe mentünk. Itt a Polgármester néni, Jeneiné Egri Izabella sok érdekes 
dolgot mesélt Földesről és a falu címeréről. Aztán átmentünk a házasságkötő 
terembe, ahol a házasságkötésről mesélt nekünk a polgármester néni. Majd az 
irodájába mentünk. Itt elmondta, hogy köt üzleteket és hogyan dolgozik. Mi pedig 

megköszöntünk mindent a látogatásunk végén.”  

„Szuperdiákok napja”, avagy Üzemek vigyázz jövünk! 
 A harmadik napon folytatódott a barangolás Földes jelenében és múltjában 
egyaránt. Az alsósoknak ez volt az üzemlátogatási nap, melyen az 1. és 2. évfo-
lyamosok a sütőüzemet és a késüzemet látogatták meg. A 3. és 4. osztályosok 

pedig a tojásválogatót és a szárítóüzemet tekintették meg.  
Az üzemlátogatási nap nagy sikert aratott a gyerekek körében a 3 a osztályos 
Takács Hanna a következőket írta erről a programról: A Földes Témahét alkalmá-
ból az osztállyal több üzemet is meglátogattunk. Először a tehéntelepre mentünk 
ki, ahol megnéztük az állatokat. A kicsi bocik nagyon aranyosak voltak. Cumizták a 
kezünket. Láttuk a fejőházat, ahol a tehenek egy forgó állványra állnak, és mire 
egyet forog, megfejik a tehenet. Bíró Gyuszi és Sápi Béla bácsi kalauzolt minket a 

telepen.  
Katona Jóska bácsi pedig a tojótelepen és a tojásválogatóban folyó munkát mutat-
ta be. Sétáltunk a hosszú ketrecsorok között. Láttuk, hogyan osztályozzák és 

dátumozzák föl a tojásokat. Innen átbicikliztünk a szárítóüzembe. Imre Sanyi bácsi 
elmondta, hogy készülnek a különböző tápok. Megnéztük a hatalmas takarmánytá-
rolót is. Több gépet számítógép vezérelt. Sok mindent megtudtunk ezen a napon. 

Remélem, hogy a jövő tanévben is lesz ilyen hét.  
Tarr Bori 3. a osztályos tanuló így emlékszik az izgalmas tehéntelepi látogatásra: 
április 9-én az osztállyal kimentünk a Tehéntelepre. Negyed nyolckor indultunk és 
a 42-es főúton is keresztül mentünk. A telepen megmutatták az anya bocikat, 
vagyis a teheneket. Néhány mellett még ott volt a kis bocija is. Bár nem lehetett 
őket simogatni, de így is aranyosak voltak együtt. Aztán kimentünk a 3-4 hónapos 
szarvasmarhákhoz. Utána haladtunk tovább a kisebb tehenekhez etettük őket és 

ott már lehetett simogatni is. Majd az 1-2 éves bocikhoz mentünk, ott már többen 

voltak. Szopogatták az ujjunkat, na meg bőgtek is nekünk. Mi egy kicsit féltünk. 
Az egyik borjúnak sajnos beakadt a kerítésbe a lába. Végül megmutatták a 
legnagyobb teheneket is és azt, hogy hogyan készül az Alföldi tej, tejföl és a 

joghurt. Nagyon érdekes volt. 
Ezen a napon is folytatódott a Karácsony Sándor Kupa. Míg az 5-6. osztályosok 
a pályán küzdöttek, addig a 8-osok a „Szuperdiák” címért mérkőztek meg. A 
nyolcadikos Karacs Réka is részt vett a versenyen, amire így emlékszik vissza: 
„A zsűri tagjai Jeneiné Egri Izabella, Nagyné Lengyel Erika, Vedres Judit, Török 
Sára voltak. A vetélkedőt Pércsi Mihályné tanárnő és Tasnádi János tanár úr 
vezette. Nagyon sok feladat volt, melyek közül is a legnehezebb Földes bemuta-
tása volt, mert három perc alatt kellett idegenvezetést tartani. A versenyszámok 
között volt még, amivel megbirkóztunk, képrejtvény, keresztrejtvény, almaössze-

rakás fogpiszkálóval, zenefelismerés, versírás. A vetélkedőn én 2. helyezést 
értem el a lányok között. Az 1. helyezett Bíró Nikolett lett, a fiúk között pedig 

Gonda Attila érte el az 1. helyezést. Ők mindketten egy kupát kaptak.” 
Amíg a legnagyobbaknak a hagyományos „Szuperdiák” vetélkedőn bizonyították 
rátermettségüket, addig a legkisebbeknek a napköziben „Mini Szuperdiák” vetél-

kedővel készültek a nevelők. 

Földes témahét- Csapó kettő 
A rövid hétvége után a következő hét hétfőjén folytatódtak a programok. Április 
12-én délelőtt az alsósok Templomlátogatáson jártak, míg a felsősöknél folyta-
tódtak a Karácsony Sándor Kupa mindent eldöntő mérkőzései. A délutánt pedig 

az Alföld Gyermekszínpad előadása Zárta: Barabás, a kóc bohóc.  
Az utolsó előtti nap délelőttjén az alsó tagozatosok látogatták meg a Falumúzeu-
mot. Délután pedig Ványi Róbert előadását hallgathatták meg az érdeklődők a 

Bihari- Sík Tájvédelmi Körzetről.  
Mindenki nagy izgalommal készült a „főműsorszámra”, a „Falumérföld” futásra. 
Sajnos a rossz idő miatt ez elmaradt, de ami késik nem múlik. A programot 
május 27-re napolták. Április 14-én az ünnepi Testületi Gyűlésen vehették át a 

Témahét különböző versenyeinek első helyezettjei a díjaikat.  
Földes napján, este hattól mutatták be a felújított Földesi Lakodalom című népi 

játékot, melyet a nagyközönség számára május 14-én adtak elő.  

Az oldalt szerkesztették: Joó Dóra 2. a , Karacs Réka 8. a, Takács Hanna 3.a, 
Tarr Borbála 3.a  

„Földes Napja”- témahét  
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Ebben a tanéven is sor került a hagyományos buda-

pesti kirándulására a nyolcadikos osztályoknak. Idén 

május 7-én, pénteken kirándultak el iskolánk legna-

gyobb diákjai a fővárosba.  

Fél nyolckor indultunk az iskola elől busszal. Az út elég 

hosszú volt, körülbelül 3 és fél, 4 óra. Mindenki azt gondol-

ta, hogy unalmas lesz az utazás, de nem így lett, mindenki-

nek sikerült elfoglalnia magát valamivel. Zoli és Niki fény-

képháborúztak, Kitti és én zenét hallgattunk, Józsi és Dani 

sakkozott, szóval mindenki jól töltötte az utat.  

Mikor megérkeztünk az első utunk a Népligetbe vezetett, 

ahol leültünk, itt találkoztunk az idegenvezetőnkkel. Ezu-

tán a város és a Hősök tere felé vettük az irányt. Útközben 

elmentünk a Sportaréna mellett. A Hősök terén nagyon 

sokan voltak, főleg turisták. A városligetben feltöltötték a 

tavat és nagyon sok kacsa úszott benne. Egy kis időt kap-

tunk bazarazni, vásárolgatni. Sietni kellett a Planetáriumba, 

ahol a Földről a csillagokig című előadást néztük meg. Cso-

dálatos volt. Olyan volt, mintha kint lettünk volna a világűr-

ben. Ezután végig mentünk az Andrássy úton. Rengeteg üz-

letet lehet itt megtalálni. Elment előttünk Európa leghosz-

szabb villamosa, ami 54 méter hosszú volt.  

A Parlamentnél lett vége az idegenvezetésnek. Az Ország-

házban egy kedves hölgy vezetett minket körbe. Ezután egy 

kicsit sétáltunk és a busszal elindultunk haza. Monor közelé-

ben megálltunk egy benzinkútnál, ahol enni és innivalót vet-

tünk. Volt itt egy játszótér, ahova mikor bementünk úgy vi-

selkedtünk, mintha ismét kisgyerekek lennénk. Földesesen 

találkoztunk a b-sekkel. Hosszú nap volt este 9 után értünk 

haza. Nagyon jó volt! 

Karacs Réka 8.a  

Budapest, Budapest de csodás 
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Természet rovat– Csalánnal még nem találkoztunk itthon 

 Nagy izgalommal követtük egész télen át a kék vércséink telelését. Ha 
néhány napig nem néztük a térké-
pet az interneten, amikor eszünkbe 
jutott gyorsan rohantunk a géphez, 
hogy vajon mi történt, azóta a mi 

Csalánunkkal. 
 Többször is volt miért izgulni. 
Késő ősszel azt reméltük, hogy 
talán apa találkozik a madarunkkal 
Namíbiában, mert pontosan abban 
az időpontban repült arra, amikor 
ők is egy namíbiai nemzeti Parkban 
az Etoshá-ban jártak. Néhány tíz 
kilométerre lehettek egymástól és 
láttak is kék vércsét, persze nem 
Csalánnal találkoztak, de azért 

izgalmas helyzet volt. 
Aztán volt egy időszak, amikor egy 
ideig nem adott jelt az adóvevője, 
azt hittük baj történt vele. Naponta 
többször is leültünk a gép elé, 
hátha valamelyikünk rohanhat a jó hírrel a család többi tagjához. Aztán apa 
volt az a szerencsés, aki leghamarabb meglátta, hogy adja már a jelet a 

madarunk adóvevője. 
 Mi magyarok, büszkék lehetünk, mert a világon először a magyar ma-

darászok raktak jeladót a kék vércsékre, és ezzel olyan adatokhoz jutatták a 
természetvédőket és mindenkit, amikből 
megtudhatjuk, hogy milyen útvonalon 
vonulnak és hogy hol töltik a telet a kék 

vércsék. 
A jeladók április óta már nem működ-
nek, egyik sem. Ez azt jelentheti, hogy a 
madarak valószínűleg jól vannak csak a 

masina idáig bírta. 
 Leírunk néhány érdekes adatot a 
vonulásukról: a Szaharában megállás 
nélkül vonultak, éjszaka is. A leggyor-
sabb madár 16 nap alatt tette meg a 
közel 7000 km-es útvonalat magyaror-
szági költőhelye és dél-angolai telelőte-
rülete között. Az esőerdőt ott szelték át, 

ahol az a legkeskenyebb. 
Most tavasszal nem csak azért figyelünk 
meg minden egyes tojó kék vércsét, 
mert szép és csodáljuk benne a világ-
vándort, hanem mert reménykedünk 

abban is, hogy talán megpillantjuk hátán a kis hátizsákot, a csalhatatlan is-

mertetőjelet. 
A Ványi család 

Képaláírás: Ezt a fotót apa (Ványi Robi) a kék vércsék telelő területén Namíbiában 



 

 

Május 27-én délelőtt az elmaradt Falufutás pótlására kerül sor. 
 

Május 27-én Gyermekrajz elemzés előadást hallgathatnak meg az érdeklő-

dők az ÁMK-ban.  
 

Május 29-én Községi Gyermeknap várja az érdeklődőket a Szabadidőköz-

pontban délelőtt 11 órától délután 6-ig.  
A szervezők többek között a következő programokkal várnak benneteket: 
Élő csocsó bajnokság, Áll az alku játék, A sivatagi Rózsák hastánccsoport, a 
Szélrózsa Néptáncegyüttes, az Alapfokú Művészeti Iskola néptánc és mo-
derntánc csoportjainak előadása, játszóház, a földesi Kyokushin Karate 
csoport bemutatója, az Erősember Magyar Kupa bemutatójával. Ezen kívül 
ezen a napon a 18 év alattiaknak ingyenes a belépés a strandra, valamint 
egész délután kirakodó vásár, büfé, ingyenes ugrálóvár és trambulin is várja 

a látogatókat.  
 

Június 3-án délután a Művészeti iskola zenetagozatos tanulóinak záró 

koncertje várja az érdeklődőket.  

Június 5-én, szombaton 18 órától a Művészeti iskola diákjainak vizsgabe-

mutatóját tekinthetik meg az Árpád Moziban. 
 

Június 10-én és 11-én Intézményi Zöldnapokon vehetnek részt az iskola 

tanulói különböző helyszíneken. 
Június 14-én Diák Önkormányzati nap lesz az iskolában.  
 

Június 15. az utolsó tanítási nap. Ezen a délelőttön kerül sor a 8. osztályosok 

Bolondballagására.  
 

Június 19-én 9 órától lesz a 8. évfolyamosok ballagása.  
 
 

Július 26-tól 31-ig hatnapos községi táborral várják a kalandozni vágyó, 
unatkozó diákokat a Szabadidőközpontba. Jelentkezni lehet az ÁMK közmű-

velődési irodájában.  
 

Összeállította: Bulyáki Beatrix 8. a  

Festő és rajz  
Benedek Elek meseillusztráció rajzverseny díjazottjai: 
1-2. osztályos kategória: 
I. díj: Kóti Dorina   III. díj: Rák Adorján 

II: díj: Joó Réka 
3-4. osztályos kategória: 
I. díj: Ványi Virág   III. díj: Takács Hanna és Szabó Sára 

II. díj: Engi Orsolya  
5-6. osztályos kategória: 
I: díj: Farkas Dóra    III. díj: Sápi Csaba és Szabó Dávid  

II. díj: Kovács Alexandra 
7-8. osztályos kategória: 
I. díj: Csótó Dániel   III. díj: Furkó Sándor 
II. díj: Karacs Réka   Különdíj: Bíró Nikolett 
 
Tanulmányi versenyek: 

A Sárréti Barangolás nevű vetélkedőn a 
4. a osztály csapata I. helyezést ért el. A 
Biharnagybajomban rendezett verse-
nyen résztevő csapat tagjai: Joó László, 
Kovács Dóra, Szabó Szemirámisz, Vas 
Arnold, Ványi Virág.  
 

 
 
 
A Megyei Komplex Tanulmányi verseny egyéni kategóriában 
Környezetismeretből Ványi Csongor 2. a osztályos tanuló III. 
helyezést ért el.  
Ennek a versenynek a magyar tantárgy kategóriában induló 
diákjaink a következő eredményeket érték el: Erdei Fruzsina 2. b 
11. helyezett, Bíró Bianka 2. a 13. helyezett, Joó Dóra 2. a 17. 
helyezett, Jenei Gergő 2. b 22. helyezett lett.  
 
A Benedek Elek Általános Iskola által hirdetett Kalandozz a 

könyvek birodalmában c. versenyen a 2. a osztály csapata 2helyezett lett. Szintén a 
Benedek Elek Általános Iskola által meghirdetett „Messzelátó” környezetismereti verse-
nyen a 2. a csapata 4. helyezést ért el.  
 
A Megyei Szépolvasási Versenyen Bíró Bianka 2. a osztályos tanuló III. helyezést ért el.  
Karácsony Sándor Kupa: 
1. korcsoportban: I. helyezett lett a 2. b csapata 
    II. helyezett a 2. a csapata. 
2. korcsoportban:  I. helyezett a 4. a csapata 
    II. helyezett a 4. b csapata 
    III. helyezett a 3. a csapata 
A legjobb kapus ebben a korcsoportban Háló József 3. a osztályos tanuló, a legtechni-
kásabb játékos Görögh Marcell 4. a osztályos diák, a gólkirály ebben a korcsoportban 
Joó László 4. a osztályos tanuló lett. 
3. korcsoportban:  I. helyezett  az 5. c csapata 
    II. helyezett  a 6. a csapata 
    III. helyezett  az 5. a csapata 

    IV. helyezett az 5. b csapata 
    V. helyezett a 6. b csapata 
A legjobb kapus ebben a korosztályban Karácsony Ádám 6. a osztályos tanuló lett. A 
legtechnikásabb Faragó Gyula 5. a osztályos diák, a gólkirály pedig Hegedűs Norbert 
és Makula Márió 5. c osztályosok lettek.  
4. korcsoportban:  I. helyezett lett a 8. a csapata 
    II. helyezett a 8. b csapata 
    III. helyezett a 7. b csapata 
    IV. helyezett a 7. a csapata 
A legjobb kapus Oláh Miklós 7. a osztályos diák, a legtechnikásabb Mező Bence 7. b-s 
diák, a gólkirály Makula Kálmán 8. a osztályos tanuló lett. 
Földes Napja témahét díjazottjai: 
Fogalmazás: Miért szeretek Földesen élni? 
3-4. osztályos korcsoport: I. helyezett Ványi Virág 4. a 
      II. helyezett Takács Hanna 3.a 
      III. helyezett Kovács Dóra 4. a 
5. osztályos korosztály:  I. helyezett Nagy Katalin 5. a  
      II. helyezett Sápi Csaba 5. b 
      III. helyezett Gonda Natália 5. a 
6-7 osztályos korcsoport:  I. helyezett: Imre Csilla 
      II. helyezett Farkas Dóra  
      III. helyezett Harangi Fruzsina 
Riport: 
I. Bíró Nikolett és Gonda Attila 
II. Tarr Zsófia 
III. Kóti Péter, Haraszti Alexandra 
Akadályverseny 5-7. évfolyam: 
I. helyezett lett a 7. a csapata 
II. helyezett a 7. b csapata 
III. helyezett az 5. b csapata 
Az utca, ahol lakom rajzverseny:  
1-2. osztályban :  I. Szőnyi Jusztina 1. a 
    II. Kóti Dorina 2. b 
    III. Joó Réka 2. a 
3-4. osztályban: I. Szabó Sára 3.a  
    II. Engi Orsolya 3. a 
    III. Tarr Borbála 3. a 
5-8. osztályban:  I. Karacs Réka 
    II. Balogh Gabriella 
    III. Szalai Laura 
Különdíjas: Bartha Marianna és Rusznyák Nóra  
Szuperdiák: 
Lány kategória: I. Bíró Nikolett 
    II. Karacs Réka 
    III. Kiss Ivett 
Fiú kategória: I. Gonda Attila 
   II. Bíró Imre 
   III. Nagy Zoltán 
Német keresztrejtvényfejtő verseny: (7. évfolyam) 
I. Ványi Rebeka 
II. Mata Henrietta 
III. Török Sára 

VERSENYEREDMÉNYEINK  

Ízelítő a májusi és a nyári programokból 
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Ballag már a vén diák... 

„Tedd amit úgy érzel, 
tenned kell, 

Arra menj, amerre a szíved
 terel, 

Hisz időd oly k
evés, 

Légy hát a m
agad ura míg élsz.” 

(Axl Rose) 

Indulni vígan és remélve, A boldog szebb jövő elébe. Miénk a hely a nap alatt, Míg szívünk bátor és szabad. 
(Juhász Gyula) 

RENDŐR, MINT NŐI MUNKA 

Az idei tanév utolsó számában sem maradhat el az interjú egy 
volt nyolcadikossal Karacs Júliával beszélgetett Bulyáki Bea.  

– Melyik iskolába jársz? 
– Az I. Rákóczi György Gimnázium és Szakközépiskolába és kollégi-

umba járok.  

– Milyen szakon tanulsz? És miért ezt választottad? 
– Rendvédelmi szakon tanulok, és azért választottam ezt a szakot, 

mert szeretnék másokon segíteni. 

– Miért pont ezt az intézményt választottad? 
– Mert az országban elismert iskola, és sok eredményt értek már el.  

– Milyen az osztályközösséged? 

– 11 lány és 32 fiú van az osztályomban. Nagyon összetartó és ren-

des csapat.  

– Kinek ajánlod ezt az iskolát? 
– Akik szeretnek sportolni, meg szeretnének másokon segíteni, na 

és persze, akik szeretnének ezen a szakterületen elhelyezkedni.  

– Mi a kedvenc tantárgyad? 
– Több is van, szeretem a Wing Tsun-t, a Kung-fu-t, a Joudo-t és az 

éneket is.  
 

Lejegyezte: Bulyáki Beatrix 8. a 

8. a osztály 

Osztályfőnök: Pércsi Mihályné 

Antós Péter, Bíró Imre, Bíró Ni-

kolett, Bulyáki Beatrix, Csótó 

Dániel, Deák Levente, Faragó 

Dóra, Gonda Attila, Gyöngyösi 

Csilla, Jenei Zoltán, Karacs 

Krisztina, Karacs Réka, Karacs 

Viktória, Kóti Kitti, Makula Kál-

mán, Mészáros Roland, Mosolygó 

Tamás, Mosolygó Zsolt, Mozsonyi 

Dániel, Nagy Zoltán, Szalai Ákos, 

Szőllősy József, Tarr Zsófia, Tóth 

Miklós, Vass Regina 

8. b osztály 

Osztályfőnök: Nagy Péter 

Antós Henrietta, Aranyos Tibor,  

Domokos Ildikó, Gyenge Henrietta, 

Győri Péter, Harangi Márton, 

Harasztosi Alexandra, Kállai Attila, 

Kemecsei Ádám, Kemecsei Dóra, 

Kemecsei Szabolcs, Kiss Ivett,  

Koncz Gábor, Kóti Péter, Lukács 

Szimonetta, Lukács Zoltán, Nagy 

Sándor, Nagy Zsanett, Nagy Zsolt, 

Oláh Miklós, Pércsi Zoltán, Szabó 

Barbara, Szabó János Roland, Szántó 

Nikolett, Tóth Annamária, Tóth Zol-

tán, Varga Brigitta, Varga Viktória 

"Régi harcok, régi kopott könyvek 

Derű, mosoly, néha fájó könnyek 

Múlik minden, suhannak az évek 

Búcsút intünk fájó diákévek." 

(Hemingway) 
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Sztár beugró– SP 
SP, avagy Soproni Kölyök a mai magyar hip-

hop egyik legígéretesebb szereplője. 1988. 

november 30-án született Éder Krisztián 

néven. Becenevét Speedy Gonzales-ről kapta. 

8 évig tanult zongorázni és énekelni egy sop-

roni zeneiskolában. 2006-ban készült egy 6 

számos EP lemeze Srác a szomszéd házból 
címmel és hozzá egy alacsony költségvetésű 

internetes videoklip is Kérlek hogy címmel. 

Ez a szám jelentette SP-nek az áttörést. Ezt 

követően csinálta meg első albumát Kölyök 
címmel, amelyen 13 szám hallható. 2009. júni-

us 4-én SP történelmet írt a VIVA Cometen, 

ugyanis megnyerte mindkét díjat, amiben 

jelölték (Legjobb új előadó, Legjobb férfi 

Nyári divatszösszenet  

A SÜTIK VILÁGA  

Lány/Fiú rovat  

Vienetta (Vaníliás jégkrém torta) 

Hozzávalók:  
0,5 l tej          2 e. k. cukor 
1 csésze vaníliás cukor      Fél tábla csoki 
3 cs. Tejszínhabpótló por (45 g)    2 kanál olaj 

Elkészítés: Kemény habbot verünk. A csokit megolvasztjuk. Béleljük ki az 
őzgerinc formát folpakkal Az aljára rétegesen rakjuk be a csokit és a habot. 

Majd tegyük fagyasztóba.  
 

            Bíró Bianka 2. a  
Furfangos csokoládé süni 

Hozzávalók:  
3 db tojás        cukor 
3 e.k. rum        1. cs vaníliás cukor 
200 g liszt        150 g vaj 
3 e. k kakaó        3 e.k. porcukor 
50g mandula        1-1 szem mogyoró 
2-2 db fehér és kék cukorka    1 csipet só 
1 csoki bevonó 

Elkészítés: 3db tojásfehérjét előbb magában, majd 100 g cukorral nagyon 
kemény habbá verjük. 3 db tojássárgáját 75 g cukorral, 3 evőkanál rummal, 1 
csomag vaníliás cukorral és 1 csipet sóval habosra keverjük. A tojáshabhoz 
szitáljunk 200 g lisztet és jól beleforgatjuk. A sünhöz hasonló formát kizsíroz-
zuk, s a tésztát megsütjük. Hagyjuk kihűlni, majd keresztben lapokra vágjuk. 
150 g lágy vajat krémesre keverjük, hozzáteszünk egy csipet sót a 3 tojássár-
gájához, a 3 evőkanál kakaót és az átszitált 3evőkanál porcukrot, majd jól 
elkeverjük. A lapokat ezzel megkenjük, majd egymásra tesszük. 100 g csoki 
bevonót széttördeljük, vízben felolvasztjuk. A sünit 50 g mandula, szilánkokra 
vágva, megtűzdeljük, majd a csokival bevonjuk. (1-1 szem mogyoró, 2-2 db 

fehér és kék cukorka, ez lesz a süni szeme és orra.) 
 

Joó Réka 2. a    

előadó). Ilyen még sem előadónak, sem csa-

patnak nem sikerült eddig a Cometen. 2010. 

március 14-én került a boltokba SP első ru-

hakollekciója a Twister. Rendezőként is me-

gállja a helyét. 2010. elején SP rendezte a 

Special album 2. videoklipjét, a Ne add fel-t. 

A klip sikere után több felkérést is kapott 

más előadóktól, hogy a soron következő vi-

deoklipjüknek is ő legyen a rendezője. Elő-

ször a Megasztár 4. szériájában megismert 

Gitano Mosolyogj rám, majd a Csillag Szüle-

tik című műsorból ismert Brasch Bence, A 

szívem nem hátrál című dalának klipjét ren-

dezte. 

Harangi Fruzsina 7. a  

Idén nyáron hódítanak a kockás holmik. Egy kockás szoknya 

bármilyen egyszínű pólóval jól néz ki. De ez fordítva is igaz 

lehet. A nyár színei a sárga, piros, fehér, kék, narancs, rózsa-

szín. Ezeket megfelelően kombinálva hordhatod különböző 

kiegészítőkkel: nyakláncokkal, gyűrűkkel, karkötőkkel.  

Varga Georgina 7. a  

Nyári könyvajánló  

Hogy biztosan ne unatkozz a nyári szünetben ajánlunk 

egy jó kis olvasmányt.  

Patricia Schröden Csak lányoknak sorozatának 5. köte-

te a Csajok és szívzörejek is hozza a sorozat többi részé-

nek jellegét. Ez egy igazi csajos könyv. Tele olyan prob-

lémákkal és sztorikkal, amik a lányokat érdekli.  

A történet röviden: a lányok kapcsolatában úgy tűnik 

minden olyan, mint a régen. Antónia Szonja, Juli és 

Kriszti a több hétig tartó veszekedések után ismét egy 

csapatot alkotnak. De a béke nem sokáig tart. A csajok 

most Juli miatt vesznek ismét össze. És ráadásul egy 

srác a hibás mindenben! Antónia sose gondolta volna, 

hogy józan esze ennyire csődöt tud mondani egy ke-

ményfejű, nagyon helyes fiú láttán. A szívzakatolásról 

és a lábremegésről nem is beszélve.  
 

Lejegyezte: Harangi Fruzsina 7. a 

Top 10-es lista 

1. David Guetta– Kid Cudi: Memories 

2. SP.: Ne add fel 

3. Rihanna: Rude boy 

4. Akon feat Pitbull: Shut it Down 

5. Dukai Regina– Papa Jo: Te vagy az… 

6. Barbee: Szívtörő 

7. David Guetta feat Akon: Sexy Beach 

8. Lady Gaga: Telephone 

9. Bob Taylor feat. Inna: Deja vu 

10. Justin Bieber feat. Ludacris: Baby 

Összeállította: Bulyáki Beatrix 8.a 
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Karácsonyi 
hangver-

seny 
 
 
 

 
Magyar 
Kultúra 

napja 
 
 

Farsang 
 

 
 

 
Egészségnevelési hét 

 
Földes Napja Témahét 

 

Éves– képes összefoglaló 

Ebben a tanévben sok érdekes dolog történt iskolánkban. 
Falu és lovas nap, Karácsony Sándor Emlékhét, Mikulás-
nap, Suli buli, Farsang és még sorolhatnánk. Most a teljes-
ség igénye nélkül az év eseményeit gyűjtöttük össze.  

Karácsony Sándor Emlékhét 
 
 
 
 
 
 

Környezetvédelmi hetek 
 
 
 
 
 

 
 

Október 23-

ai ünnepség 
 
 
 

Mikulás nap 
 



 

 

        ↓ 
 

1.  
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7 
 
 

1. Vízben játszandó vízi sport. 
2. Vitamindús gyümölcs, van ilyen zöld is. 
3. Hűsítő hatású édesség. 
4. Egyik évszakunk. 
5. Fürdőben vízzel megtöltött tartomány. 
6. A fiatalabb ellentéte. 
7. Időtájékozódásban segít.  

TISZTA VICC… :-) 
- Mit tanultatok ma kémiából?- kérdezi az anyuka. 

- Ma a robbanóanyagokkal kísérleteztünk.– feleli a 

kisfiú 

- És mi lesz holnap az iskolában? 

- Milyen iskolában? 
 

A tanár felszólítja Pistikét.  

- Bizonyítsd be, hogy a Föld gömbölyű! 

- De tanár úr, én soha nem állítottam, hogy gömbö-

lyű.  
 

- Gyerekek ragozzátok el a menni igét, jelen időben! 

- Én megyek, te mész, ő megy….– mondják lassan a 

gyerekek. 

- Egy kicsit gyorsabban, ha szabad kérnem! 

- Én futok, te futsz, ő fut.. 

Bíró Bianka 2.a  

R e j t v é n y  

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:  

Balázsi Andrea, Bíró Bianka, Bulyáki Beatrix, Faragó Gyula, Harangi Fruzsina, Joó Dóra, Joó Réka, Karacs Réka, Ko-

vács Dóra, Megyeri Vanessza, Szabó Sára, Takács Hanna, Tarr Borbála, Ványi Csongor, Varga Georgina. Lukács Zsu-

zsanna tanító néni (szerkesztő) 
 

Köszönetet mondunk az ÁMK azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.  
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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 június 4-ig. A 4. 

szám sorsolása június 7-én, a nagyszünetben. Az év végi nagy sorso-

lás az egész évben beérkezett jó megfejtésekből szintén ezen a napon 

nagyszünetben. Jó fejtörést kíván a szerkesztőség! 

Előző számunk 

nyertesei: Biczó 

Anna Imola, 

Faragó Enikő, 

Mosolygó Mi-

hály, Nyírő Pan-

na, Szabó Zsa-

nett, Varga La-

jos és Varga 

Nóra. Gratulá-

lunk nekik! 

Megfejtésszelvény 4. szám 

Keresztrejtvény:_____________________________ 

Képrejtvény:________________________________ 

Betűrejtvény: _______________________________ 

 

Név, osztály:________________________________ 

  
         

  
    

  

  
       

  

  
    

  

       
  

  
 D   

   
  

  
   

  

N Y Á R J Ó Ű D P H T 

A S F H É K J L U Ő Á 

Ú S Z Ó G U M I V S B 

E P E R K L Z F A É O 

F R S T R A N D K G R 

M F D E É V I R Á G O 

N A P S M Ü W B C F Z 

Ű G Ő Y X G O T I K Á 

N Y A R A L Á S Ó M S 

V Í Z I C S Ú S Z D A 

Keresd meg a betűrácsban a 

következő szavakat! Melyik az 

a szó, amelyiket nem találtad 

meg a felsorolt szavak közül?  

Nyár, jégkrém, strand, úszó-

gumi, vízi csúszda, fagyi, 

nap, nyaralás, vakáció, 

augusztus, virág, táborozás, 

eper, hőség. 

Hol nyaralnak a tárgyak tulajdonosai? Megtudod, ha jó sor-

rendbe állítod a betűket! 

 

Minden ked-

ves olvasónk-

nak nagyon 

jó vakációt 

és kellemes 

nyaralást kí-

ván a szer-

kesztőség! 

A rejtvényeket összeállították: Bulyáki Beatrix, Joó Dóra, 

Karacs Réka 

Fogadjátok szeretettel a nyári szünetre a következő verset, melyet 

két 5 osztályos tanuló írt, az iskoláról.  

 
Az iskola 

 

Az iskolában sokat tanulok,   A németet jól tudom 

Egy tantárgyat főleg, a matekot  Az angolt sajnos nem tudom. 

De nem annyira szeretjük,   A pedagógusokat szeretem, 

Inkább, akkor nem figyeljük.   Mert sokat megtanítanak nekem. 

 

A tesi, az sokkal jobb,    Karácsony Sándor ÁMK a neve, 

Ezért vagyok abból jobb.   Így végződik versem veleje 

Falufutáson első vagyok,   Ennyit költöttünk összesen 

Ezért aranyérmet kapok.   Hogy e költemény megjelenhessen.  

 

Faragó Gyula 5. a, Megyeri Vanessza 5. b 


