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 Iskolánk épületét 30 éve szeptember 
1-jén adták át, de idén szeptember 3-án 
ünnepeltük a jubileumot. Erre a napra 
meghívtak több nyugdíjas tanárt, így pél-
dául a régi igazgatókat is. A idős pedagó-
gusok a rendhagyó osztályfőnöki órákon 
arról beszélgettek a diákokkal, hogy mi-
lyen volt régen a tanítás, hogyan visel-
kedtek az akkori tanulók. Az én osztá-
lyomban Szegi Imre tanár úr látogatott el.  
 Ezen a napon nagyon sok érdekes 

dolgot megtudhattunk iskolánk épülésé-

nek körülményeiről és arról, hogy mi volt 

azelőtt mielőtt nagy ÁMK megépült volna. 

A mostani Művelődési Központ helyén 

régen a Kultúrház állt, de abban az épü-

letben még nem tanítottak. Amikor a régi 

kultúrház akkor felújított épülete egy reg-

gelre leégett, Földes akkori vezetői közö-

sen úgy döntöttek, hogy a falubelieket 

megajándékozzák egy többfunkciós és 

akkoriban modernek számító intézmény-

nyel. 

 Az egész napos rendezvénysorozat 

nagyszünetben iskolagyűléssel kezdő-

dött.  

MÁ
Ksz
eme

k 

II
I.

 é
v
fo

ly
a
m

 1
. 

sz
á
m

 2
0
1
0
. 
d

ec
em

b
er

 

1
0
0
F

t 

A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja 

Igazgató néni beszéde után a 3. a osztály 

Iskolanyitogató című zenés, táncos, verses 

műsorát tekinthettük meg.  

 A műsor után a tantestület tagjai és az 

iskola minden tanulója átvette az iskola kitű-

zőjét, ami ennek a napnak a tiszteletére 

készült. Ezt követően felavatták a szintén 

erre a napra elkészült zászlót, iskolánk lobo-

góját. Az iskolagyűlés után következtek a 

már említett rendhagyó osztályfőnöki órák. 

Az órát követően a moziban filmvetítés volt, 

az elmúlt 30 évben készített iskolai felvéte-

lekből. Ezt mindenki nagy örömmel nézte 

végig. Visszatérve az iskolába a tornaterem-

be úgy nevezett „Mocorgó” várta a gyereke-

ket. Ilyen programok mellett nem csoda, 

hogy hamar eltelt a délelőtt, de délután is 

színvonalas programokon vehetett részt az 

érdeklődők. Négy órától az intézmény épü-

letével egyidős Felnőtt Szövő Szakkör jubi-

leumi kiállításának megnyitójára került sor. 

Később a moziban Sólyom József: Földesi 

lakodalom című népszínművének bemutatá-

sára került sor.  
 

Kovács Dóra 5. a  



 

 

 Ahogy elkezdődött a tanév iskolánk tanárai nem voltak 
restek érdekes programokkal teletűzdelni azt a háromhetet 
meghaladó témahetet, amit már az előző tanévekben is 
megrendeztek. Az idei tanévben október 1-tól 21-ig tartottak 
a Környezetvédelmi hetek. A programok az Állatok világ-
napja (október 4.) és Földünkért világnap köré szerveződ-

tek.  

 Az első héten máris egy érdekes programmal kezdődött a 
programsorozat. Október 2-án szombaton madárgyűrűzésen 
lehetett részt venni a Bihari-síkon. Az iskola elől buszok szállí-
tották ki az érdeklődőket. Ezen a programon az ovisok is részt 
vettek.  

 Október 4-én Zöldség-gyümölcs játszóházzal várta az alkot-
ni vágyó diákokat Vedres Judit és Sápi Edit tanár néni  Ez a 
program ki sem maradhat a környezetvédelmi hetek programjai-
ból, hiszen olyan jópofa gyümölcsből, zöldségből barkácsolni.  

Október 5-én délután az 5-6. évfolyamosok plakátkészítő verse-
nyen vehettek részt. Földünkért címmel számítógépes plakátot 
kellett készíteni a résztvevőnek.  

Ezt a hetet egy könnyed Mi vagyok én? képbörze zárta. Októ-
ber 8-án pénteken nagyszünetben az alsó tagozatosok a Kis 
iskola udvarán állatképeket kereshettek meg érdekes ajándéko-
kért. A felsősök pedig az aulában állatokról kvíz kérdésekre  
felelhettek, amiért zsákbamacskát nyerhettek.  

 A következő héten október 12-én a 7-8. osztályosok Ener-
giatakarékos iskolát tervezhettek a XXI. Században Földesen 
az internet segítségével.  

Szintén ezen a napon került sor az alsósok szőlőfürtös vetélke-
dőjére. Az öt fős csapatok egy vidám délután töltöttek el. A 
programok színességért Kakucsiné Kányási Katalin, Sápi Edit 
tanító nénik gondoskodtak. Segítségükre volt Kakucsi István 
tanár bácsi és a szurkoló osztályfőnökök.  

Másnap 13-án lakossági hulladékgyűjtés volt, ahová papír és 
fém hulladékokat lehetett vinni.  

Október 14-én, csütörtökön a felsősök szőlőfürtös vetélkedőjét 
izgulhatták végig a résztvevő csapatok.  

Idén sem maradt el a hagyományos szemétszedés, a Kedvenc 
állatom pályázat, a Környezetvédelmi totó és a tisztasági őrjárat 
sem.  

 Ez a programsorozat nem csak azért jó, mert érdekes prog-
ramokon vehetnek részt a tanuló, de azért is, mert a környeze-
tünk megóvására tanít minden résztvevőt.  

Nyertesek: 

Totó:  

7. b Kovács Alexandra 

6. b Mata Zsolt 

4. a Futó Henrietta, Papp Réka, Takács Hana, Madarász Attila 

3. b Karacs Gréta, Patai Gréta, Kovács Ákos, Mátravölgyi Ala-
dár, Erdei Fruzsina, Kóti Dorina, Jenei Gergő, Szatai Attila 
Dávid 

3. a  Bíró Bianka, Nagy Dániel, Bene Norbert, Fábián Kriszti-
na, Szabó Boglárka, Ványi Csongor, Sápi Márta, Szőnyi Gab-
riella, Joó Dóra, Oláh Dorina 

2. b Vincze Lili, Veres Petra 

Plakát:  

5-6. évfolyam: I. Szabó Dávid 6. a, II. Szalai Laura és Bartha 
Marianna 6. a, III. Mata Zsolt 6. b 

Energia takarékos iskola tervezése 7-8. évfolyam: I. Kovács  

Alexandra 7. b, II. Gonda Noémi 7. b, III. Papp László 8. b  

Szőlőfürtös vetélkedő:  

1-2. évfolyam: I. 2. a osztály, II. 2. b osztály, III. 1. b osztály, 
IV. 1. a osztály 

3-4. évfolyam: I. 3. a osztály, II. 4. a osztály, III. 3. b osztály 

Felső: I. 5. b osztály, II. 6. a osztály, III. 5. a osztály 

„Kedvenc állatom” rajzpályázat: 

1-2. évfolyam: 

I. helyezett Rák Adorján 2. b 

II. helyezett Lakatos Richárd 2. b 

III. helyezett Szatai Tamara 1. b 

3-4. évfolyam: 

I. helyezett Joó Réka, Fábián Krisztina 3. a 

II. helyezett Hegedűs Evelin 3. b 

III. helyezett Szabó Sára 4. a  

Az oldalt szerkesztették: Bíró Bianka, Harangi Fruzsina, 
Joó Dóra, Joó Réka, Kovács Dóra, Kóti Dorina, Oláh Dori-
na, Rák Laura, Sápi Márta, Szabó Sára, Szabó Szemirá-
misz, Szőnyi Gabriella, Tarr Borbála, Takács Hanna, Tóth 
Barna, Ványi Csongor 

Környezetvédelmi hetek 

MÁKszemek  2 



 

 

Mint minden tanéven idén is a nyol-

cadikosok készültek ünnepi műsor-

ral az 1956. október 23-ai forrada-

lomra. Azt hinné az ember, hogy 

már mindent tudhatunk, hiszen 

van internek és a történelemköny-

vek is megírtak mindent, de mégis 

van olyan szelet az 56-os események-

nek, amit eddig nem tudtunk.  

Azt már tudjuk a történelemkönyvek-

ből, hogy az 1956-os forradalom a 20. 

századi magyar történelem egyik leg-

meghatározóbb eseménye volt. A buda-

pesti diákoknak, az egyetemekről kiin-

duló békés tüntetéseként kezdődött. 1956. október 23-án és fegy-

veres felkelők ellenállásnak felmorzsolásával 

fejeződött be Csepelen november 11-én.  

Az 56-os eseményeket nagyon nehéz átélnünk 

nekünk mai gyerekeknek, hiszen nekünk az 

akkori időkhöz képest nagyon jó. Amit szeret-

nénk elolvashatjuk, megnézhetjük a tévében, 

megvehetjük DVD-n. El sem tudjuk képzelni 

milyen lehetett diktatúrában élni. Nagyon furcsa 

az akkori fotókat, felvételeket nézni. Milyen más 

volt minden. A nyolcadikosok ünnepsége kicsit 

közelebb hozta 1956-ot. A két osztályfőnök Vá-

nyiné Karácsony Judit tanár néni és Pércsi Imre 

tanár bácsi rendkívül színvonalas műsorral ké-

szítették fel a nyolcadik osztályos tanulókat.  

Szabó Szemirámisz 5. a  

Emlékezzünk 1956. október 23-ra 

 3 III. évfolyam 1. szám 2010. december 

Ahol fiúknak is teremhet babér 

Ebben a tanéven is folyatjuk interjúrovatunkat. Idén is szeretnénk 
segíteni a nyolcadikosoknak a középiskola választásban, azzal, 
hogy egy-egy volt diákunkat kérdezünk a mostani iskolájáról. Eb-
ben a számban Szabó János, iskolánk egykori diákját kérdeztük.  

– Melyik iskolába jársz? 
– A Medgyessy Ferenc Művészeti Szakközépiskolába és Gimnáziumba 
járok.  

– Milyen szakon tanulsz? 
– Tánc szakra járok. 

– Miért ezt az iskolát választottad?  
– Időközben megszerettem a táncot, és az iskola is nagyon megtetszett.  
– Milyen az osztályod? 
– 42 főből áll, ebből 39 lány és 3 fiú jár az osztályomba.  

– Szeretsz ide járni? 
– Igen, mert jó a társaság, a tanárok is kedvesek és olyan dolgokat tanul-
hatok ami érdekel.  

– Bejárós vagy kollégista vagy? 
– Mivel nem tartom jónak a mindennapi buszozást, ezért kollégista lettem. 
A Gábor Dénes Szakközépiskola Kollégiumában lakom.  
– Kinek ajánlod ezt az iskolát? 
– Azoknak, akiket érdekelnek a művészetek, köztük a tánc, a festészet, a 
fotózás, na és ami a mai életünkben nagyon fontos a nyelv. Az iskolám-
ban ugyanis ezeknek a területeknek a mélyebb megismerésére van lehe-
tőség. Nagyon sokrétű gimnázium, ami arra ad lehetőséget, hogy sokfelé 
lehessen innen tovább tanulni.  

Lejegyezte: Harangi Fruzsina 8. a 

Természet rovat 

Vajon ki lehetett? 

A volt orosz laktanya mellett vizes élőhelyet akarnak kialakítani. A mun-

kálatok közben nagyon érdekes dolog történt: csontokra bukkantak. Az 

építés előtt is itt voltak a régészek, mert ezt így szokták minden ilyen 

nagy földmozgatással járó munka előtt. A felszínen kutattak leletek 

után. Én is ott voltam és kerestem a kincseket, találtam is egy régi 

őrlőkő darabot. A régészek megállapították, hogy hol lehet leletre szá-

mítani.  

Minden nyugodtan haladt az építkezésen, illetve túl nyugodtak nem 

voltak a munkások, mert állandóan esett az eső és emiatt nem tudtak 

dolgozni. Egy nagy esőzés után kerültek a csontok a felszínre. Minden-

ki összeszaladt és találgatta, hogy vajon mi lehet. Valamilyen nagy 

legelő jószág két lába szára, vagy egy kutya lába szára? Sokszor kör-

bejártuk azt a kis zsebkendőnyi területet, amikor egyszer csak észre-

vettük, hogy négy kisebb csont is kilátszik a földből. Odatettük a kezün-

ket mellé és rájöttünk, hogy ez bizony emberkéz csontja. Most már 

biztos, hogy szólni kell a régészeknek - gondoltuk. Egy markoló közben 

egy másik lábszárcsontnak kinéző leletet vágott keresztbe egy másik 

helyen. Izgultam amiatt, hogy nehogy iskola időben jöjjenek a múzeu-

mosok, szerencsére még tartott a szünet egy kis ideig. 

Mikor meghallották a hírt a régészek, rögtön még aznap iderohantak, 

hogy vajon mi lehet itt. Megállapították, hogy mindkettő bizony ember. 

Ők azt is tudták már az egyikről, hogy a keze melletti nagyobb csont a 

medencecsont, megmutatták, hogy nyújtott helyzetben kezeit ölbe téve 

van eltemetve. A másikból alig látszott valami. Jaj, de izgalmas volt! 

Sokat beszéltünk róla a családunkban, ilyenkor akármi is előkerülhet. 

Jött három ember, akik nagyon óvatosan kicsi eszközökkel, centiről 

centire haladva szedegették a földet mindkét csontvázról. S akkor fel-

színre került egy fém darab a csukló körül és egy másik a lábszárnál. Ezek 

a tárgyak árulkodnak arról, hogy mikor élhetett ez az ember. Ha vasból 

készült eszközei vannak, akkor vaskortól kezdődően élhetett. Aztán árul-

kodott még a sír tájolása, vagyis hogy észak felé volt a lába, a feje pedig 

déli irányba.  

A másik ember csontjai is izgalomban tartottak bennünket, mert hamar 

kiderült, hogy az nem a hátán fekve lett eltemetve, hanem oldalt fekszik, 

talán zsugorított, - úgy mondták magzati – pózban. Ez temetkezési póz 

pedig az őskorra volt jellemző. Aztán egyre biztosabbak voltak ebben, mert 

egy obszidián penge is előkerült. Találtunk már más helyen is a föld felszí-

nén ilyen éles fekete, kemény anyagú, de jól pattintható pengét. Aztán, 

ahogy jobban kibontották a csontvázat látták, hogy ez nem rendes magzati 

póz, és vas is került elő a sírból. Megállapították, hogy valószínűleg mégis 

inkább azonos korban élhetett a két ember. Úgy gondolják, hogy ez a 

temetkezés nem rendes körülmények között zajlott, vagyis nem adták meg 

a tiszteletet a halottnak: az égtájakat nem vették figyelembe és olyan oldal-

só testhelyzetben temették el, ami nem megszokott. Kezeit nem tették a 

feje alá, általában nem látszott rajta a gondoskodás.  

A régészek miután kibontották az egész sírt, milliméterpapírra mindent az 

eredeti méretnek megfelelően lerajzoltak, lefotóztak, GPS koordinátákat 

vettek fel. Aztán összecsomagolták őket és elvitték további tanulmányo-

zásra. Egy másik szakember – az antropológus – megvizsgálja még tüze-

tesebben: nő vagy férfi, szült-e gyereket, milyen betegségei voltak, esetleg 

miben halt meg. Mennyi mindenről árulkodhatnak ezek a csontok, azoknak 

akik értenek hozzá! 

Az egészet nagyon élveztük, és az a jó, hogy a földmunkáknak még nincs 

vége, még jöhetnek a régészek és én nagyon bízok benne, hogy jönnek is. 

Ványi Csongor 3. a  



 

 

December 6. Mikulás ünnepség várja a gyerekeket, a jók ajándékra a csintala-
nok pedig egy kis virgácsra is számíthatnak. 
December 11-én, szombaton ismét lesz karácsonyi forgatag. A Karácsony 
Sándor ÁMK és a Földes Jövőjéért Egyesület közös karácsonyi készülődésre 
várja 15.00 órától a Templomkertbe Földes apraja-nagyját. A 
karácsonyi vásáron közreműködnek településünk civil szerve-
zeti, a Karácsony Sándor ÁMK osztályközösségei és meghí-
vott árusítók. A barkácsolni vágyókat karácsonyi játszóház 
várja az ÁMK aulájában. A délután programjait színesítik kará-
csonyi bemutatók, műsorok, melyen közreműködnek települé-
sünk civil szervezetei, művészeti csoportjai, osztályközössé-
gei. 
December 13-án délután Bere Anna Mária tanár néni kiállítá-
sának megnyitójára várják az érdeklődőket az ÁMK aulájába. 
December 15-én a Nosztalgia klub tart karácsonyi ünnepsé-
get. 

December 16-án 18 órától a hagyományos Karácsonyi Hangversenyen várják a 
szervezők az érdeklődőket. A hangversenyen közreműködnek az Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Zene és Dráma tagozatos tanulói.  
December 17-én, pénteken délután az Őszirózsa tartja hagyományos karácso-

nyi összejövetelét. 
December 18-án, szombaton késődélután az Asszonyklub karácso-
nyára várják a klubtagokat. 
December 21-e az utolsó tanítási nap. A téli szünet 2010. december 
22-től 2011. január 2-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap: 2011. 
január 3. „A” hét hétfő. Mindenki „A” heti órarendre készüljön.  
December 31-én Retro Szilveszteri mulatságot rendeznek az ÁMK 
nagytermében a hagyományossá vált szilveszteri összejövetel min-
den évben tartogat meglepetéseket. A meghívott vendég a gödöllői 
SZMOG zenekar. A klubteremben RETRO diszkó is várja az érdeklő-
dőket DJ. Kirzsa Imivel. Jegyek vásárolhatók december 15-től az 
ÁMK közművelődési irodájában.  

Összeállította: Takács Hanna 4. a 

Tanulmányi Versenyek 
Zrínyi Ilona Matematika verseny 
5. évfolyam 
I. helyezett: Háló Fruzsina 
II. helyezett: Ványi Virág 
III. helyezett: Győri Dániel 
6. évfolyam 
I. helyezett: Csiki Bence 
II. helyezett: Faragó Enikő 
III. helyezett: Tarczali Ádám 
7. évfolyam 
I. helyezett: Joó Patrícia 
II. helyezett: Futó Georgina 
III. helyezett: Gonda Noémi és Biczó István 
8. évfolyam 
I. helyezett: Bíró Barna 
II. helyezett: Bagoly Nikolett 
III. helyezett: Ványi Rebeka, Nyírő Antónia, Török Sára 
A Benedek Elek Általános Iskola által meghirdetett helyesíró versenyen Bíró 
Bianka 9. Joó Dóra 10. Ványi Csongor 19. helyezett lett. Csapatban pedig 3. 

helyezettek lettek a 3. a osztályos tanulók.  
Szintén a Benedek Elek Általános Iskola által szervezett versmondó versenyen 

Bíró Bianka 3. helyezett lett.  
KRESZ 
A GYIK elnevezésű közlekedési versenyen iskolánk csapata III. helyezést ért el! 

Gratulálunk nekik! 
Könyvtári Vetélkedő:  
A Hajdú– Bihar megye Napja alkalmából a földesi Községi Könyvtár vetélkedőt 
szervezett a 3-4. osztályosoknak. A versenyen I. helyezett lett a 3. a osztály 
csapata, II. helyezett a 4. a osztály 1. csapata, III. helyezett lett a 4. a osztály 2. 

csapata, IV. helyezett lett a 3. b osztály csapata.  

Újságírói pályázat:  
A Ring Magazin által meghirdetett országos újságírói pályázaton iskolánk több 
tanulója is sikereket ért el. A diákok munkájára a www.ringmagazi.hu/ificsapat 

oldalon lehet szavazni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az október hónapban első helyezést értek el: Bíró Bianka, Joó Dóra, Joó Réka, 
Fábián Krisztina, Sápi Márta, Szőnyi Gabriella, Ványi Csongor 3. a. Nyereményük 
egy 20.000 Ft értékű kézzel gyártott csokoládé csomag volt. Ebben a hónapban 
könyvjutalomban részesült Takács Hanna 4. a osztályos tanuló és Karacs Réka 
iskolánk egykori diákja. Szintén könyvjutalmat nyert a 3. a osztály a 30 éves jubile-

umra készített videójával.  
A november hónapban Mp3 lejátszót nyert Pércsi Donát 3. a osztályos és Takács 
Hanna 4. a osztályos tanuló. A 3. a osztály pályaművével elnyerte a Ring díjat, egy 
egyedi kézzel csiszolt, ólomkristály talpas poharat díszdobozban. Könyvjutalom-
ban részesült Bíró Bianka, Joó Dóra, Joó Réka, Fábián Krisztina, Sápi Márta, 
Szőnyi Gabriella, Ványi Csongor 3. a osztályos tanuló. Valamit Karacs Réka írásá-
val egy kézzel készített Kézműves nyakláncot nyert Tóta Anna kender kézműves 

felajánlásának jóvoltából. 

VERSENYEREDMÉNYEINK  

Ízelítő a decemberi programokból 

MÁKszemek  4 

Hajdú-Bihar megye Vetélkedő versek 

A Községi Könyvtár által megrendezett Hajdú-Bihar megye 

Napja Vetélkedőn a gyerekek egyik feladata versírás volt. A két 

negyedikes csoport versét fogadjátok szeretettel: 

Világjárás 

Nagy- Sárréten lakunk 

Palacsintát falunk. 

Kabáról indulunk 

Oroszlánon lovagolunk. 

Tovább megyünk Pécsre 

Ott eszünk egy mézest. 

Visszamegyünk Földesre,  

Hajdú– Bihar megyébe.  

Földes az én otthonom 

Földesen lakom én,  

Ha átmennék Derecskére 

Mit látnék én? 

Látnék én egy szép tavat. 

Amiben aranyhalak úszkálnának a nap alatt. 

Földesen lakom én,  

Ha átmennék Sárándra,  

Bele lépnék egy nagy sárba,  

Ha koszos lesz a ruhám 

El mennék a mosodába. 

Földesen lakom én, 

Voltam én már Sárándon, Derecskén 

De mégis a legjobb itthon. 
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Hívogat az iskola 

1. a osztály 
Osztályfőnök: Kakucsi István 

Napközis tanító: Vinczéné Bíró Éva 

1. Balogh Dániel 
2. Bíró Ágnes 
3. Csuhai Dominik 
4. Daróczi Boglárka 
5. Dede Péter Bence 
6. Egri Szabolcs 
7. Fábián Attila 
8. Gál Dávid 
9. Ilisz Zsanett 
10. Imre Zsófia 
11. Ispány Imre 
12. Jenei Balázs 
13. Karacs Annabella 
14. Kiss Albert 
15. Makula Tünde Etelka 
16. Nagy Benjamin Kornél 
17. Nagy Napsugár Noémi 
18. Németh Lívia 
19. Pércsi Petra Barbara 
20. Rusznyák Zsolt 
21. Szabó Angéla 
22. Szabó Csilla 
23. Szatai Péter 
24. Takács Ádám Lajos 
25. Takács Lajos 
26. Tóth Dominikaj 

1. b osztály 

Osztályfőnök: Sápi Edit 

Napközis tanító: Lukács Zsuzsanna 

1. Antós Csaba 
2. Bai Vivien Krisztina 
3. Balogh Petra 
4. Bulyáki Anita 
5. Hegedűs István 
6. Hegyes Dzsenifer 
7. Imre Zsolt 
8. Kiss József 
9. Kiss Sándor Mátyás 
10. Kiss József 
11. Lukács Diána 
12. Magyar Anita Csilla 
13. Makula Csaba 
14. Mátravölgyi Dorina Ildikó 
15. Nagy Dóra 
16. Nagy László Péter 
17. Nyírő Zsolt 
18. Sótonyi Krisztián István 
19. Szabó Sára 
20. Szatai Tamara Klementina 
21. Szegedi Dorina 
22. Szilágyi Réka 
23. Szörnyi Gabriella 
24. Takács János 
25. Ványi Júlia 
26. Veress Eszter Mária 
 
Fotó és szöveg: 

Bíró Bianka 3.a  
és Takács Hanna 4.a 

Az idei tanév elsősei nagy örömmel fogtak hozzá a tanulásnak, hiszen még tanév kezdés előtt egy jó hangulatú iskolahívogató 

programon vehettek rész, a Fecskenapon. És mind átmentek a vizsgán, immáron miden nebuló velünk együtt koptatja a pado-

kat.  
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BMV 320 
Kivitel: kombi 
Üzemanyag: dízel  
Sebességváltó fajtái: 

manuális (6 fokozatú) 
Hengerűrtartalom: 

1995 3cm 
Teljesítmény: 120 kw 163 Le 
Szállítható személyek száma: 5 fő 
Ajtók száma: 5 
Klíma fajtája: digitális  
Szín: piros és zöld 
Kárpit színe: fekete, 

piros 
Saját tömeg: 1505 

kg 
Össztömeg: 2045 kg 
Csomagtartó: 460 l 
Tető: Panoráma tető 
 

Lehull a lepel a Ferrari 458-ról 
Minden előzetes hír arról szólt, hogy a Ferrari F450 néven mutatja 
be az F430 utódját a Frankfurti Autószalonon, az olaszok azonban 
csavartak egyet a történeten. Hivatalosan 458 Italia névre keresz-
telték az újdonságot, ezzel a radikális húzással is érzékeltetve, 
hogy itt nem csupán egy új generációról van szó, a friss modell 

teljesen új irányt is jelent. 

A középmotoros elrendezés és a V8-as blokk megmaradt, a löket-
térfogat a névhez illően 4,5 literre emelkedett. Ezzel 80 lóerős nö-
vekedést értek el a mérnökök. A Ferrari új sportkocsija 1380 kg, 
3,4 másodperc alatt gyorsul fel százra, végsebessége pedig 325 
km/óra. Hasonló autónál ugyan jelentéktelen, de a Ferrari nem 
feledkezett el a fogyasztás közléséről sem, a közvetlen befecsken-
dezéses blokk 13,7 litert kér vegyes ciklusban, szén-dioxid-

kibocsátása pedig 320 gramm kilométerenként.  
Újdonság a multilink hátsó felfüggesztés, amely nagyobb stabilitást 
biztosít a 458-nak, hasonló szellemben módosították az F1-Trac 
menetstabilizáló rendszert is. Minden eddiginél jobb vezetési él-
ményt ígér a 458, az F430-hoz képest 32 százalékkal lendülete-

sebben lehet kigyorsítani a kanyarokból. 
Ennek az alumínium vázra épülő sportkocsi fejlesztésének szaka-
szaiban Michael Schumacher is sokat segített a Ferrarinak. Az első 
prototípusokkal szorgalmasan gyakorolt a hétszeres Forma-1-es 
világbajnok. Az autó újszerű formavilágát Pininfarináék álmodták 
meg. A végső simítások elvégzéséhez a Ferrari Forma-1-es szél-
csatornáját vették igénybe. Kabinját a versenysport inspirálta, telje-
sen új kárpitokat, üléseket és kormánykereket dolgoztak ki, Schu-

macher a belső tér kialakításából is kivette a részét.  
 

Tóth Barna 3.a és Varga Lajos 6. b 
 

Lány/Fiú rovat  

Egy kis divat 1X1 – Trendi tél 

A női kabát anyaga, ha valódi bőr, akkor klasszikus matt fekete, vagy 
barna, amely egyben a legbiztosabb befektetési választás is, mármint a 
ruhásszekrényünkben. Ha szereted a többszínű bőrt, nagy lehetőség 
nyílik a 2010-es őszi/téli divatban kipróbálni. Kedvelt színek az olíva 
zöldek, szürkék illetve a tejszín. Velúr a másik nagy választás, ez a ten-
dencia, legyen a női ruha színe fekete, barna szürke vagy bármilyen 

hasonló színű változat.  
Az elmúlt években a női ruhadivat trendek nagyrészt az 1920-as évek 
visszhangja egészen az 1980-as évekig, kiegészítve a ’90-es évek han-
gulatával. Tehát, úgy tűnik természetes, hogy visszanyúlunk a XX. Szá-
zadba, a 2010-es divatirányzatok kialakításában is. Általában az egye-

nes vonalvezetésű női ruha, kabát az elegánsabb választás.  
Mindenkit nagyon érdekel, hogy milyenek lesznek az új 2011-es tavaszi, 
nyári, majd a 2011/2012-es őszi/téli színek, övek, táskák, és egyéb ki-
egészítők, szerencsére a mai korban több stílus közül is választhatunk. 
A női ruha fogalom, minden lány számára fontos. Mivel lehet álmodozni, 
elkészíteni, felfedezni, megtalálni, megvalósítani önmagunkat. Egyik 
nagy kedvenc a csizma. Lehet egészen hosszú szárú vagy bokacsizma, 
lehet velúr– természetesen száraz időben– illetve valódi bőr. Színét 
tekintve változatosabb a paletta, hiszen szinte már csak a képzelet szab-

hat határt a kivitelezésnek.  
A 2010-es év divatszínei fekete-szürke minden árnyalatban, valamint 

olajzöld, barna. A csizma természetesen követi a ruhák színeit.  
De végül is teljesen mindegy, hogy mit akarnak ránk adni a divatlapok, 
az számít csak, hogy miben érzed jól magad! Mert a divat nem más, 

mint, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.  
Varga Georgina 8. a és Varga Nóra 3. a  

Top 10-es lista 

10. Jls : The club is alive 

9. Pixie Lott - Broken Arrow 

8. Rihanna - Te amo 

7. Adam Lambert- If I Had You 

6. Katy Perry - Firework 

5. Eminem – Not Afraid 

4. Enrique Iglesias Feat. Pitbull - I Like It 

3. Katy Perry – Teenage Dream 

2. Flo Rida - Club Can't Handle Me  

1. Justin bieber feat Jaden Smith- Never say never  

Összeállították: Joó Dóra 3. a, Harangi Fruzsina 8.a  

és Takács Hanna 4. a  

Kisdiák a Nagyvilágban 

Új rovatunkban mindig valami különlegességet, érdekességet 

mutatunk be.  

Mit jelent a fehér szín?- A fehér, a tévhitekkel ellentétben nem egy 

szín, pontosan a szín hiánya. Világosságot, tiszteletet, tisztaságot, 

egyszerűséget, békét, ártatlanságot, erkölcsösséget, biztonságot, aláza-

tot, lemondást fejez ki a színelemzők szerint. Távolinak tűnő szín, a 

hideget, telet, semlegességet, de reményt, könnyedséget is jelenthet. 

Érdekes, hogy egy szín, ami nem is szín, ennyire meghatározó! 

Harangi Fruzsina 8. a 
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Túrós-kekszes szelet 
Hozzávalók a barna tésztához: 60 dkg darált háztartási 
keksz, 10 dkg porcukor, 10 dkg kakaó, vagy csokipor, 4 
dl tej, 1 evőkanál rum 
Hozzávalók a fehér tésztához: 50dkg túró, 25 dkg 
mascarpone, 10 dkg porcukor, 1 csomag zseléfix 
Tetejére: 20 dkg csoki máz 
Elkészítés: A barna tésztához való összetevőket jól ösz-
szekeverjük, hogy sűrű tésztát kapjunk, és egy tepsibe 
beletesszük (A 4 dl tej helyett lehet használni 2 dl tejet 
és 2 dl meggylé keverékét is, úgy finomabb lesz az íze). 
A fehér masszához valókat szintén összekeverjük. A 
zseléfix elhagyható, bár használatával keményebb lesz a 
túrókrém, és tartást ad. A barna kekszkeverékre tesszük.  
A tetejét csoki mázzal díszítjük.  

Oláh Dorina 3. a  

Vidám fánkocskák 
Hozzávalók 12 darabhoz: 2 tojás, 
15 dkg liszt, 3 dl tej, csipetnyi só, 
10 dkg konzerv zöldborsó, 1 pa-
radicsom, 2 virsli, a forma kikené-
séhez– 2 evőkanál olaj. 

Bólé „zúzmarás” pohárban 
Hozzávalók: 1l kékszőlő, citromlé, 
1 üveg alkoholmentes pezsgő, 
gyümölcsök, fűszerek: 1 teáska-
nál szegfűszeg, kevés egész fa-
héj. 
Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük. A poharak 
szélét először vízbe, majd cukorba, végül színes szörp-
szirupba mártod, szépen dekorált poharat kapsz. Egy 
hurkapálcikát néhány gyümölcsdarabkával átszúrva még 
pompásabbá teheted a szilveszteri terítéket. B.U.É.K !  

Tarr Borbála 4. a  
Jó étvágyat! 

A SÜTIK VILÁGA  

Almás-fahéjas muffin  

Hozzávalók 12 db-hoz: 25dkg savanykás alma, 1 evőka-
nál citromlé, 20 dkg liszt, 17, 5 dkg cukor, 1 teáskanál 
sütőpor, fél teáskanál szódabikarbóna, 2 teáskanál őrölt 
fahéj, egy csipet só, 2 tojás, 15 dkg puha vaj, 7 evőkanál 
tej, 1 evőkanál porcukor, vaj a formához.  

Elkészítés: Az almákat megmossuk, meghámozzuk, 
négyfelé vágjuk és kiszedjük a magházakat. Az alma 
negyedeket darabokra vágjuk és meglocsoljuk citromlé-
vel. A sütőt 180 ºC-ra melegítjük. Kivajazzuk a muffin 
sütőt és hűtőbe tesszük. A lisztet, a cukrot, a sütőport, a 
szódabikarbónát, a fahéjat és a sót egy tálban elvegyít-
jük. A tojásokat felverjük. Hozzáadjuk a vajat és alapo-
san kikeverjük. Hozzákeverjük a tejet. A tisztes keveré-
ket gyorsan belefogatjuk és hozzáadjuk az alma darabo-
kat. A tésztát a forma mélyedéseibe töltjük és a sütőben 
25 percig sütjük.  
A muffinokat 5 percig pihentetjük, majd kivesszük a for-
mából, és hűlni hagyjuk. A muffinokat tálalás előtt vasta-
gon meghintjük porcukorral.  

Joó Réka 3. a  
Kókuszos gyors süti 

Hozzávalók: 3 tojás, 3 pohár kefir, 
3 pohár liszt, 2 pohár cukor, 1 po-
hár étolaj, 2 pohár kókuszresze-
lék, 1, 5 kiskanál szódabikarbóna, 
3 evőkanál kakaó 
Elkészítés: Összekeverjük az 
alapanyagokat és olajozott, liszte-
zett tepsiben megsütjük. Ha kihűlt, 
lekvárral megkenjük és megszór-
juk vastagon kókuszreszelékkel.  
Elkészítési idő: 30 perc 

Szőnyi Gabriella 3. a 

KARÁCSONYI KÉZMŰVES TIPPEK 

Betlehem 

1. Alma nagyságú tésztagolyókból megformázzuk a fi-

gurákat, Máriát, Józsefet és a kis Jézuskát.  

2. Kinyújtjuk a maradék tésztát és kivágunk egy tégla-

lapot, melynek az aljába 4 db fogpiszkálót szúrunk. Ez 

lesz a Betlehem hátoldala. Tetejének szintén vágunk 

egy téglalapot. Sütés  után kifestjük az alakokat, 

anyagmaradékokkal feldíszítjük, azután tejföl sűrűsé-

gű gipszet keverünk. Beletöltjük a tálba. A jászol olda-

lait beleállítgatjuk, majd elhelyezzük a figurákat.  

3. Ha megkötött a gipsz, feldíszíthetjük, a tetejét 

ragasztópisztollyal ráragasztjuk. Tehetünk rá fenyő-

ágakat, a jászolba rafiát, terméseket. Kedvünkre vari-

álhatjuk a díszítést.  

Tarr Borbála 4. a 

Jó barkácsolást! 

Adventi csillag 

Hozzávalók: Színes selyempapírok, ragasztó, olló 

Így csináld:  

1. Téglalap alakúra vágd le a papírokat. Hajtsd félbe, 

majd a papír alján és a tetején lévő sarkokat hajtsd be. 

2. Az alsó behajtott háromszög felét újra hajtsd le! 

3. Készíts 8 hajtogatást, majd ragaszd össze őket, úgy, 

hogy csillag formát kapj. 

4. Ha kész tűzd az abla-

kodba! 

 

Kóti Dorina 3. b 
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TISZTA VICC… :-) 
- Két hangya egy-egy kenyérmorzsát tol az úton. 

Arra megy az elefánt. Odaszól neki az egyik hangya: 

- Fogadjunk, hogy nem tudod feltenni a fejedre ezt 

a kenyérmorzsát! Az elefánt felrakja, mire odaszól 

neki a másik hangya: 

- De fogadjunk, hogy nem tudsz ráállni erre a másik 

kenyérmorzsára! Az elefánt rááll, mire a két hangya 

fetrengve a röhögéstől:  

- Nézd már, mekkora szendvics! 

 

- Miét büntették meg a japán origami művészt Ma-

gyarországon? 

- Gyorshajtásért. 

 

- Felszáll egy vámpír a buszra. Húzz maga után egy 

koporsót. Az emberek tátott szájjal nézik… 

Erre a vámpír: Nem láttatok még ételhordót? 

 

- Pistike reggel sírva ébred: 

- Miért sírsz Pistike? Kérdezi az apukája. 

- Mert azt álmodtam, hogy leégett az iskola. 

- Ugyan ezért nem kell sírni, csak álmodtad! 

- Hát pont ez az… 

 

- Kérdezik az újonc katonától: 

- Aztán, hogy érzed magad a katonaságnál? 

- Jól. 

- És nem szidnak túl sokat? 

- Engem nem, csak az édesanyámat. 
 

Bíró Bianka, Kóti Dorina és Varga Lajos 

R e j t v é n y  

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:  

Bíró Bianka, Harangi Fruzsina, Joó Dóra, Joó Réka, Kovács Dóra, Kóti Dorina, Oláh Dorina, Rák Laura , Sápi Márta 

Szabó Sára, Szabó Szemirámisz , Szőnyi Gabriella, Takács Hanna, Tarr Borbála, Tóth Barna, Varga Georgina, Varga 

Lajos, Varga Nóra, Ványi Csongor, Lukács Zsuzsanna 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 megfejtése-

ket (ne felejtsd el ráírni a neved és osztályod). Majd dobd be a portánál elhelye-

zett Mákszemek feliratú dobozba december 17-ig. Sorsolása december 21-én, a 

nagyszünetben.  

Megfejtésszelvény 3.évfolyam 1. szám 

Keresztrejtvény:__________________________________ 

Képrejtvény:_____________________________________ 

Betűrejtvény: ____________________________________ 

Név, osztály:_____________________________________ 

A rejtvényeket összeállították:  Szabó Sára, Szőnyi Gabriella, Rák Laura, 

Sápi Márta, Szabó Szemirámisz 

Milyen ünnepre kapja Dorka az ajándékot? Kiderül, ha az ábrák nevének a kez-

dőbetűit összeolvassátok! 

Milyen szavakat rejtenek a képek! Ha sorba rendezed 

a képekben található betűket megtudod Képrejtvé-

nyünk megfejtését! 

Minden kedves olvasónk-

nak boldog Karácsonyt és 

sikerekben gazdag boldog 

Újévet kíván a szerkesz-

tőség! 

  
           

  
       

  

  
        

  

  
       

  

       
  

  
      

  

  
         

  

             

1. Ez alá rakjuk az ajándékokat. 

2. A gyerekek is ezt kapják Karácsonykor. 

3. Fára való gömb alakú ékesítő tárgy. 

4. Ha égve felejtjük komoly tüzet is okozhat. 

5. Ilyen fát díszítünk. 

6. Csomagot hoz a jó gyerekeknek. Más néven a Mikulás. 

7. Jézus születésének ünnepe. 

8. Ez az égi test vezette el a három királyt a kis Jézushoz. …. Csillag. 


