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 Mint minden évben, idén 

is hagyományosan a negyedik 

évfolyamosok készültek ün-

nepi megemlékező műsorral 

az 1848-as forradalomról.  

Az emlékműsort a két osztály 

osztályfőnöke Boldogh Ibolya 

és Szőkéné Kakucsi Erzsébet 

tanító nénik tanították be.  

A megható megemlékezés 

minden korosztály számára 

emlékezetes volt, hiszen a 

gyerekek életkori sajátossá-

gait figyelembe vették a beta-

nító pedagógusok. 

Kifejezetten moz-

galmas és látvá-

nyos ünnepi mű-

sornak lehettünk 

átélői, hiszen nem 

az elcsépelt monda-
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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja 

tokat hallhattuk viszont ismét 

a műsorban, hanem igazán új 

perspektívával leptek meg 

minket a szervezők. A műsor 

újszerűsége abban is rejlett, 

hogy délelőtt az alsó tagozato-

soknak előadott verzió nem 

egyezett meg a késő délután 

bemutatásra kerülő községi 

műsorral. A délutáni előadás 

fináléját Udvarhelyi Péter, 

művészeti iskolánk tanárának 

gyönyörű énekhangja koro-

názta meg.  

Köszönjük ezt a megindító 

emlékműsort a két ne-

gyedikes osztályfőnök-

nek és a negyedik év-

folyamnak. 

MÁK Szemek 



 

 

Ebben a tanévben is sor került az egészségvé-

delmi projekthétre, mely arra hivatott, hogy fel-

hívja a diákok figyelmét az egészséges életmód-

ra.  

Az Ép testben– Ép lélek témahét idén március19-től 

március 24-ig tartott, és március 26-án hétfőn reggel 

zárult értékelő iskolagyűléssel. 

A hagyományos programokon kívül, mint a zöldség 

és gyümölcsnap, idén a szervezők a Víz világnapja 

köré szervezték a programokat.  

A projektindító napon délután 15 órai kezdettel „Vízi 

világ” címmel hirdettek játszóházat 1-4 évfolyamo-

sok számára.  

Ugyanezen a napon az 5-6. évfolyamosoknak re-

formkonyha- „Zabperceket” tartottak, ahol egészsé-

ges, de mégis finom süteményt készíthettek az ér-

deklődők.  

Kedden a hagyományos gyümölcsnap következett, 

melybe minden osztály bekapcsolódott.  

Ezen a napon fél öttől Aerobik percek következtek 

Balázsi Erzsébet tanár néni vezetésével. 

Szintén ezen a napon tartották „A víz” nevet viselő 

játékos vetélkedőt 5-8. évfolyamos diákoknak. En-

nek a vetélkedőnek az ebédlő adott otthont, a diá-

kok négy fős csapatokkal nevezhettek.  

Szerdán a 3-4. évfolyamosokra várt játékos vetélke-

dő, melynek témája szintén a víz volt, hiszen az 

egész hét a víz köré szerveződött.  

Ezen a délutánon a felső tagozatosok tekinthették 

meg a Biharország című természetfilmet.  

Csütörtökön következett a hagyományos zöldség-

nap, melybe szintén minden évfolyam bekapcsoló-

dott. Az ízletes saláták mellett érdekes témák is 

várták a7-8. évfolyamosokat. Dr Tamás Gábor há-

ziorvos ezen a napon tartott egészségügyi elő-

adást „Tabuk nélkül” címmel. 

Délután az alsó tagozatosok tekinthették meg a 

Biharország című természetfilmet. Pénteken délu-

tán kerékpártúra várta a mozogni vágyókat. A 35  

kétkerékkel felvértezett csoport Tasnádi János ta-

nár bácsival egészen a földesi horgásztóig kereke-

zett ki.  

Az egész hetet végigkísérték a különböző pályáza-

tok, mint például az alsó tagozatosoknak hirdetett 

versillusztrációs rajzpályázat, vagy a felsősöknek 

szánt „A víz az élet” plakátkészítő pályázat. De az 

érdeklődők totót is tölthettek ki, melynek témája 

idén a sport volt.  

Eredmények: 

Rajzpályázat: 

1-2. évfolyamon 

I. Hegyes Dzsenifer 2. b 

II. Szabó Fanni 1. a  

III. Kovács Viktória 1. a  

 

3-4. évfolyamon 

I. Bíró Henrietta 3. b  

II. Lakatos Richárd 3. b 

III. Joó Réka 4. a 

 

Plakátkészítő pályázat: 

I. Takács Hanna 5. a  

II. Szabó Sára 5. a  

III. Szalai Laura 7. a  

 

„A víz”- játékos vetélkedő felső tagozat 

I. a 7. b csapata (Mata Zsolt, Sápi Csaba, Nyírő 

Petra, Kiss Dóra) 

II. a 8. a csapata 

III. 7. b-c vegyes csapata 

 

„A víz”- játékos vetélkedő alsó tagozat 

I. a 4. a első csapata (Ványi Csongor, Joó Dóra, 

Sápi Márta, Szabó Bogi) 

II. a 4. b második csapata  

III. a 4. b első csapata 

MÁK Szemek 

Ép testben Ép lélek témahét 
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Természet rovat- Képriport a vizes élőhelyről 

Interjú egy volt nyolcadikossal 

Képriport a vizes élőhelyről 

A vizes élőhelyen berobbant a tavasz! Nagyszámú 

és sokféle madár van itt most, vonulás idején. 

Bárki gyönyörködhet ebben, igazából csak egy jó 

távcső szükséges hozzá. Ha nincs távcső, akkor 

pedig több idő, hogy a madarak megszokják je-

lenlétünket és a közelünkbe repüljenek. De meg-

éri a fáradtságot, mert gyönyörűek. A fotókat ma-

gam készítettem. 

A nyáriludak már fészkelnek. 

 

 

 

 

 

 

A pajzsos cankók párviadala  

 

 

 

 

 

 

A böjti ré-

céknél is a 

tojókért 

megy a 

harc  

 

 

 

 

Ezen a képen jól látszik, 

hogy egy repülő piroslábú 

cankónak milyen a mintá-

zata. 

 

 

Mikor minden be volt fagyva, ezen a kis lihogón a ma-

darak fenntartottak egy kis vízfelületet a folyamatos 

úszással, mozgással.   

 

Az egerészölyv a ragadozók 

számára kirakott birka te-

temre jött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nagy hóban, hidegben a rétisasok nem tágítottak a 

terülj, terülj asztalkámtól, amit a lihogó récéi jelentet-

ték számukra.  

Ványi Csongor 4. a  

Folytatjuk hagyományos rovatunkat. Én most 

testvéremmel, Zsanival beszélgettem az új iskolá-

járól. 

– Melyik iskolába jársz? 

–A Bessenyei György Szakközépiskola Szakiskola , 

Speciális Szakiskolába. 

–Milyen tagozatok vannak az iskoládban? 

–Oktatási, Vendéglátó, Informatika, Rendvédelmi.  

–Te melyik szakra jársz? 

–Én az Oktatási szakra járok. 

–Hányan vagytok az osztályodban? 

–24-en járunk az osztályba. 

–Milyen óráitok vannak? 

–Gyakorlat, pszichológia, pedagógia, társadalom isme-

ret, és persze olyanok, amik az általánosban is, mint a 

matematika, nyelvtan, irodalom, rajz, történelem, bio-

lógia.  

–Milyenek az új tanáraid? 

–Kedvesek, de nagyon szigorúak.  

Lejegyezte: Szőnyi Gabriella 4. a  



 

 

Versenyeredményeink  
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Grund: 

Az Országos Grundbirkózó diákolimpia döntőjén március 3-án 

Budapesten, iskolánk lánycsapata országos 5. helyezést ért el. 

Természettudomány: 

Az Apáczai Kiadó által meghirdetett Tehetségkutató Termé-
szettudományi versenyen megyei első helyezést ért el iskolánk 
csapata. Biczó István 8. b, Joó László 8. b és Mata Zsolt 7. b 
osztályos tanuló képviselte megyénket az országos döntőn, 
melyen országos 4. helyezést értek el március 23-án Budapes-

ten.  
 

Az Apáczai Kiadó által meghirdetett természettudományi ver-
seny országos döntőjébe jutott és iskolánkat március 29-én 
képviselte a 4. a osztály csapata. Bíró Bianka, Joó Dóra és 

Ványi Csongor.  
 

A Curie alapítvány által meghirdetett kémiaversenyen Biczó 
István 8. b osztályos tanuló a levelező fordulón 4. helyezést ért 

el és továbbjutott a megyei versenyre.  
 

Hevesy György kémiaverseny iskolai forudlóján Biczó István 8. 
b osztályos tanuló és Csiki Bence 7. a osztályos tanuló jutott 

tovább a megyei versenyre. 

Matematika: 

A Február 7-én tartott matematika alapműveleti vetélkedőn jó 
eredményt értek el és a megyei fordulóba továbbjutottak a kö-
vetkező tanulók Biczó Sándor, Bíró Bianka, Csiki Bence, Joó 

Dóra, Mata Zsolt Nagy Dániel, Ványi Csongor.  

Anyanyelvünk: 

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny is-

kolai fordulóján, ötödik évfolyamon első helyezést ért el Szabó 

Sára, második lett Engi Orsolya, harmadik helyezett lett Nyírő 

Panna Luca. Hatodik évfolyamon első helyezett lett Veres Vivi-

en, második helyezést ért el Kovács Dóra, harmadik lett Ványi 

Virág. Hetedik évfolyamon első helyezést ért el Mata Zsolt, 

második lett Bartha Mariann, harmadik helyen végzett Faragó 

Enikő. Nyolcadik évfolyamon első lett Farkas Dóra, megosztott 

második helyezett lett Imre Csilla és Kovács Alexandra, harma-

dik helyezett pedig Szolnoki Judit lett. 

Művészetek: 

A Mikepércsen megrendezett Csillagokra lépsz nevet viselő 

művészei fesztiválon  március 24-én, iskolánk Párduc modern-

tánc csoportja II. helyezést ért el. Molnár Mária Fruzsina és 

Veress Vivien különdíjasok lettek.  

 Rajz– Festészet: 

A megyei rajzverseny díjazottjai a következők: Karácsony 

Zsanett 2. díjban, Szörnyi Henrietta negyedik díjban, Szilágyi 

Réka pedig 5. díjban részesült. 

 

A Havita- Tész által meghirdetett „Én és az egészséges Al-

ma” rajzpályázatán első helyezett lett Karacs Dániel, Kará-

csony Zsanett második helyezést ért el, míg Szabó Sára 2. b 

osztályos tanuló harmadik helyezést ért el.  

 

A Crimonon Magyarország Alapítvány „Mutass jó példát!” 

országos pályázatán a „Legjobbak a jók közül” különdíjban 

négy fő részesült: Patai Gréta, Gyenge Zsófia, Tóth Nikolett, 

Nagy Dominika. Művészeti különdíjat kapott Kóti Dorina, 

Magyar Anita, Joó Réka. 
 

A Harkány Gyógyfürdő által meghirdetett országos rajzpályá-

zaton Veress Otília II. és Karacs Dániel III. díjat kapott és 

jutalmul Harka– díjban és emlékplakettben részesültek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Toyamai Nemzetközi Japán Gyermekrajz Kiállításon és 

rajzpályázaton Hegyes Dzsenifer és Szabó Dániel díjazott 

lett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Biharnagybajomi területi rajzpályázaton díjazottak lettek: 

Fórián Viktória első díj, Szabó Fanni második díj, Kóti Dorina 

harmadik díj, Engi Orsolya második díj, Szabó Sára harma-

dik díj, Balázsi Andrea különdíjat kapott.  
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Kisdiák a Nagyvilágban– Erdély 

Programajánló április 

A tavaszi szünet 2012. április 5-től április 9-ig tart. A szü-

net előtti utolsó tanítási nap 2012. április 4. B hét szerda. 

A szünet utáni első tanítási nap 2012. április 10. A hét 

kedd.  

 

Április 10-én kezdődik a Földes Napja elnevezésű téma-

hét. A projekthét programjai között szerepel a Karácsony 

Sándor Kupa soron következő fordulója, valamint a hagyo-

mányos Földes napi programok, mint a Falumérföld futás, 

valamint a Szuperdiák vetélkedő. A témahét zárónapja, 

Földes napja április 14. szombat. Ezen a napon kerül sor 

a hagyományos ünnepi képviselőtestületi ülésre, ahol a 

különböző versenyek első helyezettjei veszik át a jutalmu-

kat. A testületi ülés után Művészeti gálára kerül sor, ahol 

közreműködnek az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.  

 

Április 14-én, szombaton az április 30. B hét hétfőt dolgoz-

zuk le.  

 

A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2012. 

április 14-én, szombaton 19.00 órától színházlátogatást 

szervez a nagyváradi Szigligeti Színházba a Mágnás Mis-

ka című darabra. 

Indulási időpont: április 14-én 16.00 órakor az ÁMK előtti 

térről.  

A jegyek ára: 

- földszint 30 RON (kb. 2100 Ft) 

- erkély 20 RON (kb. 

1400 Ft) 

- páholy 40 RON (kb. 

2800 Ft) 

Buszköltség: 1000 

Ft/fő  

Jelentkezni április 4-ig 

lehet, a Közművelődé-

si irodában.  

Takács Hanna 5. a  

Nyáron a családunkkal elutaztunk Erdélybe 4 napra. 

Ahogy mentünk az úton a fák a fejünk fölött összehajlot-

tak, mint egy alagút. Ahogy megérkeztünk a szállásunkra 

Szentmihályba, megebédeltünk, majd kipihentük a hosszú 

út fáradalmait.  

A második napon körbejártuk a környéket, Tordát, köztük 

a város melletti Salina Turda nevű sóbányát, a földalatti 

világot ahol megcsodálhattuk a régimódi sóbányászat esz-

közeit, módját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután evickéltünk, lubickoltunk a szintén a sóbányához 

tartozó 47 és 52 méter mély bányatavakban. A nagy für-

dőzés után meglátogattuk a Tordai hasadékot.  

Végigmentünk szoros kanyonán melyen egy kis patak 

folyt végig amely azután szélesebb csermellyé vált. I 

II. Endre király 1291-ben tordai kereskedők részére kiállí-

tott kiadott kiváltságlevele említi először Thorda hasadékja 

néven, később Torda Hasadéka és Torda-hasadék neve-

ket használták  

A kb. 2km hosszú szakadékon az Aranyosba ömlő Hesdát

-patak folyik át. A falakban 32 feltárt barlang van, ezek 

közöl a legnagyobb a Porlik-barlang  

A negyedik napon fájó szívvel hagytuk ott a csodás erdélyi 

tájat.  

Sápi Márta 4. a  



 

 

MÁKszemek  6 

A SÜTIK VILÁGA  

Sárgatúró recept  
Tavaly a locsolóktól tudtuk meg, hogy náluk bizony sárgatúró van, 
mert az hagyományos húsvéti nyalánkság. Utána néztünk és elhatá-
roztuk, hogy az idén mi is kipróbáljuk. Szerintünk ezt nem is lehet 
máskor elkészíteni, mert képzeljétek el, hogy húsz tojás kell hozzá! S 
húsz tojást leginkább csak ilyenkor nem sajnálunk, mikor jól tojnak a 
tyúkok. 
Hozzávalók: 2 l tej, 50 dkg túró, 20 db tojás, 50 dkg kristálycukor, 1 
csomag vaníliacukor, 1 csipet só. 
Elkészítés:  
1. A tejet felforraljuk, aztán elmorzsolva beletesszük a túrót és a sót. 
2. A tojásokat a cukorral habosra kikeverjük, és a tejbe csurgatjuk. 
Folyamatosan keverjük, hogy le ne ragadjon. Amikor már jól össze-
csomósodott, levesszük a tűzhelyről és hagyjuk kihűlni. 
3. Egy gézszerű lyukacsos kendőben leszűrjük és szorosan össze-
kötjük. 
4. hideg helyen felfüggesztjük, hogy jól kicsepegjen a leve úgy, mint-
ha túrót készítenénk. Hűtőben tároljuk, mert a tojás könnyen romlik. 
A szakácskönyv azt írja, hogy 30 perc az elkészítési ideje, amiből 25 
perc főzési idő.  
Mikor kész, lehet szeletelni, formára szaggatni, bármit ki lehet találni 
tálalásra. Próbáljátok ki, a Hegyes család szerint nagyon finom, tőlük 
tudjuk mi is!  

Ványi Júlia 2. b  
Szendvics krumpli 

Hozzávalók: 
12 db burgonya, 
25 dkg sonka vagy sült hús vagy pörkölt, 
5 dkg hagyma, 25 dkg cukkíni, 1 pohár tejföl, 
ízlés szerint petrezselyem, szerecsendió, vaj, 20 dkg reszelt sajt 
elkészítés: A burgonyát héjában megfőzzük, ha kihűlt lehámozzuk. 
Hosszában kettévágjuk, a közepét egy kiskanállal kivájjuk. Egy tűzál-
ló tálat kikenünk vajjal, beletesszük a kivájt krumpli darabok felét, és 
betöltjük. A töltelékhez az apróra vágott hagymát megdinszteljük. 
Hozzáadjuk a metéltre vágott sonkát, a lereszelt cukkínit, ízesítjük és 
átpároljuk. Ha megpárolódott, ráteszünk egy pohár tejfölt. Hozzáad-
juk a reszelt sajtot, az apróra vágott petrezselymet, és elkeverjük. A 
tölteléket elosztjuk a fél krumplikba, tetejére rászórjuk a maradék 

reszelt sajtot, és ráreszelünk egy kis szerecsendiót. A töltelékre ültet-
jük a krumpli másik felét, margarindarabkákat teszünk rá. Forró sütő-
ben pirosra sütjük. 

Nyírő Panna 5. a  
Kaszinótojás 

Hozzávalók: 
10 tojás, 2 evőkanál majonéz, 1 
evőkanál mustár 
Petrezselyem, 1,5 dl tejföl, 
2evőkanál cukor, só, bors 
Elkészítés: A tojásokat főzd 
meg, majd hosszában, kereszt-
ben vágd ketté, és vedd ki a 
tojássárgáját. A tejfölt a majonézzel, a cukorral, a mustárral, az apró-
ra vágott petrezselyemmel, az összetört sárgával keverd össze, és 
ízlés szerint sózd, borsozd. A félbevágott tojásokba töltsd bele a 
masszát, és egy nagy tálba fejjel lefelé rakd bele. A tojások tetejét 
petrezselyemlevéllel díszítsd. 

Pércsi Dániel 5. a  
Felhő Szelet  

Hozzávalók: A tésztához: 2,5 dl víz, 15 dkg zsír, 15 dkg liszt, 6 db 
tojás 
 A krémhez: 7,5 dl tej, 3 csomag vaníliás pudingpor, 25 dkg Rama 
margarin, 15 dkg porcukor 
 A tetejére: 5 dl tejszín, 1 csomag habfixáló, 2 csomag vaníliás cukor 
Elkészítés: A tésztához 2,5 dl vizet 15 dkg zsírral felforralunk, majd 
hozzákeverünk 15 dkg lisztet, összefőzzük. 15-20 percig állni hagy-
juk, utána 6 db tojást egyenként belekeverünk. 2 lapot sütünk a tész-
tából nagy gáztepsi hátán. A tepsit megkenjük zsírral, és úgy kenjük 
rá a tésztát. 15 percig ne nyissuk ki a sütőt! Érdekes, hullámos felüle-
tű lapokat kapunk. 
 A krém hez 7,5 dl tejben 3 vaníliás pudingot sűrűre főzünk. A marga-
rint 15 dkg porcukorral habosra keverjük, majd a kihűlt pudingot hoz-
zákeverjük. Ezt a krémet az egyik lapra kenjük. 
Az 5 dl tejszínt 2 csomag vaníliás cukorral habnak felverjük, közben 
beleteszünk 1 habfixálót és kemény habbá verjük. A tejszínhabot a 
krémre kenjük, és ráhelyezzük a másik lapot. Porcukorral meghintjük 
a sütemény tetejét. 

Rák Laura 5. a  

Én kis kertész legény vagyok, 
Rózsavízzel locsolkodok. 
Úgy locsolom a lányokat, 

Mint kertész a virágokat. 
 

Ákom-bákom, berkenye; 
Szagos húsvét reggele. 
Leöntjük a virágot, 
Visszük már a kalácsot  

 
Rigmust mondok, 
Tojást várok, 
Ha nem adnak, 
Odébb állok.  

 
 

Gyűjtötte:  
Varga Lajos 7. b 

Locsolóvers 

A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ün-

neplik mindenhol a templomokban.  

Gondolom észrevetted már, hogy a dátum évről évre változik. Akkor vajon hogyan tud-

ják, mikor kell ünnepelni? Pedig ezt te magad is kiszámolhatod úgy, hogy megfigyeled, 

mikor van az első telihold március 21 után és akkor az utána következő első vasárnap 

lesz a Húsvét. Azért tudják, hogy akkor volt, mert a biblia szerint az ekkor ünnepelt zsi-

dó Peszach első napján tartóztatták le Jézust. Az úgynevezett Utolsó Vacsora alkalmá-

val Jézus és a tanítványai a Peszach előestéjén szokásos Széder estet ünnepelték 

meg, megtörve az élesztő nélkül sütött kenyeret (maceszt) és megitták az előírt több 

pohár bort.  

Több európai nyelven a teuton (norsze) Őstra istennő ünnepének a neve ragadt a hús-

vétra: Oster(német), Easter(angol). Az istennőt szimbolizálta a tojás és a nyuszi, ez 

utóbbit Németországban kezdték el újra húsvéti szimbólumként használni az 1800-as 

években és onnan terjedt el ma már a világon mindenhol. 

De a világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi ünnepet a nem keresztények is. 

Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a természet 

felújulását. A leguniverzálisabb szimbólum a tojás, mivel az a termékenységet, új életet 

juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a tojások színezése, a "piros", vagy "hímes" tojás, már 

az ősi Babilonban is csinálták. Később az egyiptomi templomokat is kidíszítették velük 

tavasszal.               Kovács Kármen 5. a  

Húsvét más országokban 
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Top 20-as lista 

Az LMFAO sztárja 
Redfoo (Stefan Kendal 
Gordy) és SkyBlu (Skyler 
Gordy)a gazdag Los An-
geles-i környéken a Pacifis 
Palisadesben nőtt fel, ahol 
2006-ban megalakult az 
LMFAO. SkyBlue Berry 
Gordy és Thelma Coleman 
unokája, szülei Berry 
Gordy és Valeria 
Robeson. 2008 novembe-
rében az Interscope le-
mezkiadóval szerződést 
kötöttek.  
Az LMFAO banda egyik 
alapító tagja társa pedig SkyBlu, az első albumot 
2009-ben adták ki Party Rock címmel, az album 
pedig nem lett a legsikeresebb, az Australian Ur-
ban Albums Chart listán csak a 12-ik helyre jutott, 
az államokban pedig a 33-ik helyen tündökölt, míg 
az Egyesült Királyságban a 31-ik helyett kaparin-
totta meg.A banda második albuma 2011-ben lá-
tott napvilágot és hamar mindenki kedvence lett 
olyan dalokkal az élen mint a Party Rock Anthem 
vagy a Sexy and I Know It. A toplistákon pedig a 
legelőkelőbb helyeken tündökölt az album, a da-
lokkal egyaránt. 2011-ben az LMFAO két díjat is 
nyert, a Best Rap Record és a Best Rap Group 
kategóriákban, mindkét díjat a Hip-Hop Nation 
Awards-on kapták. 

Gyűjtötte: Pércsi Dániel 5. a  
 

Focicsillag– Messi 
Lionel Andre s Messi (Rosario, 1987. jú niús 
24.) argentin labdarú go , aki jelenleg a spa-
nyol FC Barcelona e s az argentin va loga-
tott ja te kosa. Messi genera cio ja nak egyik 
kiemelkedo  ja te kosa, aki fiatalon lehetett 
az Aranylabda- e s FIFA az e v ja te kosa sza-
vaza s jelo ltje, 22 e ves kora ra pedig mind-
ke t dí jat elnyerte. Rendelkezik spanyol 
a llampolga rsa ggal, eze rt eúro pai ja te kos-
nak is sza mí t. A legto bben egyenesen a 
vila g legjobb labdarú go ja nak tartja k a csa-
ta rke nt vagy ko ze ppa lya ske nt alkalmazott 
ja te kost. 2011-ben harmadszor kapta meg 
2010 e s 2009 úta n sorozatban az Arany-
labda t. Ja te kstí lúsa e s ke pesse gei alapja n 

sokszor hasonlí tja k Diego Maradona hoz, a legenda s argentin ja te koshoz, 
aki maga is úto dja nak nevezte Messit . Messi fiatalon kezdett fútballozni, 
a benne rejlo  leheto se get pedig kora n felismerte az FC Barcelona. A 2006-
07-es szezon jelentette sza ma ra a nagy a tto re st: a llando  kezdo  lett Barce-
lona ban, mesterha rmast szerzett a Real Madrid ellen, e s 14 go llal ve gzett 
a bajnoksa gban. Eddigi legsikeresebb szezonja a 2008-09-es volt, amely-
ben 38 go lja val fontos szerepet ja tszott a Barcelona tripla za sa ban. A 
2009-10-es e vadban szerzett 47 go lja val o  is bea llí totta az addig 
Ronaldoa ltal tartott FC Barcelona klúbrekordot. Messi hat go llal go lkira -
lyi cí met nyert a 2005-o s ifjú sa gi labdarú go -vila gbajnoksa gon, ahol ke t 
do nto beli go lja val segí tette Argentí na t vila gbajnoki cí mhez. Ro viddel 
ezúta n a llando  tagja lett a felno tt va logatottnak. 2006-ban minden ido k 
legfiatalabb argentin vila gbajnoki re sztvevo je lett, majd 2007-ben ezú st-
e rmet szerzett a Copa America n. 2008-ban Pekingben olimpiai aranye r-
met nyert az argentin labdarú go -va logatottal. Messi az elso  ja te kos, aki a 
BL 1992 o ta í ro do  to rte nete ben egy me rko ze sen o t go lt szerzett. Ezt a 
2012. ma rciús 7-i, Barcelona–Bayer Leverkúsen me rko ze sen e rte el.  

Gyűjtötte: Varga Lajos 7.b  

20. Will I am ft. Jennifer Lopez - T.H.E 

 19. Johnny K Palmer - Can't get over  

18. Martin Solveig - Big in Japan 

 17. Jason Derulo - It girl 

 16. Madonna- Give me all you lovin 

 15. Taio Cruz ft. Flo Rida - Hangover 

 14. David Guetta ft. Usher - Without you 

 13. Bruno Mars - It will rain 

 12. Selena Gomez & The Scene - Hit the Lights 

 11. Rihanna - You da one 

 10. Chris Brown ft. Busta Rhymes ft. Lil Wayne - Look at 

me now 

 9. Avicii - Levels 

 8. Wiz Khalifa - Black and Yellow 

 7. Skrillex - Scary monsters and nice sprites 

 6. Young G ft. Düki - Hey 

 5. David Guetta—Turn me on 

 4. Pitbull ft. Chris Brown - International Love 

 3. Lil Wayne ft. Bruno Mars - Mirror 

 2. Golden Coast ft. Jimy - Fröcsögjön 

 1. Flo Rida - Goog Feeling 

Összeállította: Bíró Bianka és Futó Henrietta  

Anyák napja 

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen 

az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országok-

ban más és más napokon ünneplik, Magyarországon 

május első vasárnapján.  

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba 

nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rhe-

ának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszte-

letére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, 

amikor az anyákat is felköszöntötték. 

Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási 

színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik 

vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák 

ünnepét.  

Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg 

Bostonban az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai Anna M. 

Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilvánít-

tatni. Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, el-

hunyt édesanyja emlékére.  Jarvis a célját 1914-ben érte el, 

amikor Wilson amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé nyil-

vánította. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös-

kereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet ha-

gyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rende-

let sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák nap-

ját.           Forrás: Wikipédia 



 

 

 

TISZTA VICC… :-) 
- Az én anyósom olyan, mint a húsvéti tojás! 

- Hogyhogy? 

- Erősen festett, és előbb-utóbb összetöröm! 

 

- Anya borzasztóan fáj a torkom és a hasam is! 

- Ó, te szegény gyermek! Miből is írtok ma dolgozatot?  
 

Móricka hazamegy és köszön az anyukájának. 

-Szia anya! 

Az anyukája is köszön. 

- Szia Móricka! 

Mi hiányzik ebből???? 

A vicc!!!!!!!!!!!  

 

- Mi a Húsvét-szigetek fővárosa? 

- ??? 

- Nyúl York.  

 

Húsvét táján édes szokás, 

a vödörrel locsolkodás, 

nálam is van szagos kölni, 

ha rád öntöm, meg fogsz ölni?  

 

- Hol lehet megnézni a zsiráfot? - kérdi az állatkert egyik gondo-

zójától egy csapatnyi gyereket terelő asszony. 

- Sajnos elkéstek, mert a zsiráfot csak négy óráig láthatják! 

Az asszony könyörögni kezd: 

- Nem lehetne valahogy mégis? Kétszáz kilométert buszoztunk 

a harminc gyerekemmel, hogy lássuk... 

- Micsoda? Ez a sok gyerek mind a magáé? 

- Igen. 

- Na, akkor várjanak csak!... Mindjárt hozom a zsiráfot, mert ezt 

neki is látnia kell!  

Összeállították: Sápi Márta, Szőnyi Gabriel-

la, Varga Nóra 

R e j t v é n y  

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:  

Balázsi Andrea, Bíró Bianka, Fábián Krisztina, Futó Henrietta, Hegyes Dzsenifer, Joó Dóra, Joó Réka, Kovács Kármen, 

Megyeri Vanessza, Nyírő Panna, Oláh Dorina, Pércsi Dániel, Rák Laura , Sápi Márta, Szabó Sára, Szőnyi Gabriella, 

Takács Hanna, Tarr Borbála, Varga Lajos, Varga Nóra, Ványi Csongor, Ványi Júlia, Vincze Lili, Veress Anna Edit,  

Lukács Zsuzsanna tanító néni (szerkesztő) 

Köszönetet mondunk az ÁMK azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenéséhez.  

MÁKszemek  8 

Ha sikerült megoldanod a feladatokat, írd rá a megfejtés-

szelvényre a megfejtéseket (ne felejtsd el ráírni a neved 

és osztályod). Majd dobd be a portánál elhelyezett Mák-

szemek feliratú dobozba legkésőbb 2012. április 16-ig. 

Sorsolás április 18-án, szerdán, a nagyszünetben lesz.  

Megfejtésszelvény 4.évfolyam 1. szám 

Képrejtvény:_______________________________________ 

___________________________________________________ 

Betűrejtvény: ______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Név, osztály:_______________________________________ 

Bekopogtatok egy ajtón  

Egy szép kislány nyit ajtót 

 

Beléptem a küszöbön 

Kölnim elővettem rögtön 

Elkezdem versemet 

Amíg el nem felejtem 

 

Húsvéti nyúl a láthatáron 

Piros tojást várva– várom 

Megöntözlek el ne hervadj 

Jövőre még szebb maradj 

 

Jövőre ismét útra kelek 

Te leszel az első, akit meg-

keresek 

Megkereslek, hogy újra 

pompázz 

Köszönöm a piros tojást 

Utam folytatom tovább 

 

Piros tojásom megkaptam 

Boldog vagyok, hogy el-

mondhattam. 

Szabad-e locsol-

ni? 

 

Megyeri Vanesz-

sza 7. b 

A mi tollunkból 

Fejtsd meg a betűrejtvényt! Keresd meg a betűrácsban a 

kiemelt szavakat! Ha ügyes vagy megtalálod melyik az a 

szó, amelyik nincs benne a betűrácsban. 
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1. 

 

 

2.  
 

3.  
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8.  

9. 

1. Tavaszi ünnep. 

2. A tavasz első hónapja. 

3. A gyerekek ünnepe. 

4. Tapsifüles állat. 

5. A négy évszak egyike. 

6. Vizes hagyomány. 

7. Ez az év 5. hónapja. 

8. Ebben a hónapban van Földes 

napja. 

9. Keresztény ünnep 

B Á R Á N Y N 

A T J S T K Y 

R Y L Z O Ö Ú 

K Ú É Y R L L 

A K N A M N D 

S O N K A I Ó 

BÁRÁNY, 

SONKA, 

TORMA, 

BARKA, 

TOJÁS, 

NYÚL, 

KÖLNI, 


