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„Ki-ki világítson a maga helyén” 

Idén 120 éve annak, hogy Iskolánk név-

adója, Földes szülötte, Karácsony Sándor 

megszületett. A neves eseményre isko-

lánk diákjai január 10-én reggel iskola-

gyűléssel emlékeztek.  

A neves professzor születésének 120. 

évfordulójáról nem csak a diákok emlé-

keztek meg január 8-án délután az intéz-

ményben szakmai konferenciát tartottak a 

nagyhírű professzor tiszteletére. A délu-

tán folyamán Dr. Szabó Irma iskolánk 

egykori tanára tartott előadást Karácsony 

Sándor munkáságának mai vonatkozása-

iról. A konferencián a Karácsony Sándor 

munkásságát őrző és ápoló civil szerve-

zetek beszámoltak a munkásságukról, így 

a péceli Csökmei Kör, a berettyóújfalui 

Karácsony Sándor Szellemi Műhely, a 

debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai 

Egyesület, a földesi Karácsony Sándor 

Művelődési Társaság és Karácsony Sán-

dor Alapítvány, valamint a helyi Kará-

csony Sándor ÁMK és községi könyvtár, 

a debreceni Karácsony Sándor Általános 

Iskola képviselői is számot adtak a név-

adóhoz kötődő tevékenységükről  
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A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ Iskolájának lapja 

Földes szülötte 120 éve látta meg a nap-

világot  

1981. január 10-én, pontosan 120 évvel 

előtt született Földesen Karácsony Sándor. 

Édesapja tősgyökeres földesi, okleveles 

mezőgazda és rendkívül művelt ember 

volt. Édesanyja pedig a balmazújvárosi 

református lelkész lánya volt. A kis Sán-

dort és két húgát a családi események 

mellett, a falu hagyományai és a tanyasi 

világ rejtelmei is nevelték. Az iskolában 

hamar kitűnt éles eszével és kivételes em-

lékezőképességével. Az akkori szokásnak 

megfelelően 5 osztályt járt elemibe a szü-

lőfalujában. Tanárairól később ezt írta: 

„Talán sohasem lettem volna pedagógus, 

ha már a földesi elemi iskolában két áldott 

lelkű tanítóm nem lett volna.” 

A gimnáziumot 1902-től 1910-ig a Debre-

ceni Református Kollégiumban végezte. A 

gimnáziumot kitűnő érettségivel fejezte be.  

Karácsony Sándor élete minden földesi 

diáknak példaértékű lehet, hiszen ő is eb-

ben a faluból indult világot látni, mint ahon-

nan mi is elindulunk majd.  

Kovács Dóra 5. a  



 

 

Minden nyolcadikos a ballagáson és a végzős bulikon 
kívül csak arra szokott várni, hogy eljöjjön a budapesti 
kirándulás ideje. Ez az út általában zökkenőmentes és 
olyan mint minden más osztálykirándulás, de mégis ki-

csit más. Na az idei igazán kalandosra sikeredett.  

Eljött a várva várt nap. Pirkadatkor, fél hatkor indultunk el, 
de még az indulás sem ment 
simán. A buszsofőr már az ele-
jén nem értett egyet az osztály-
főnökünkkel. Miután elindultunk 
néhány kilométer után füstölni 
kezdett a buszunk. Mindent elön-
tött a füst és a büdös. De a kez-
deti nehézségek ellenére sikere-
sen megérkeztünk a fővárosba. 
Innen már azt hittük, hogy min-
den olyan lesz, mint a csoda, 
hiszen első állomásunk a Cso-
dák Palotája volt. A neve tényleg 
találó, nagyon szuper volt. Na-
gyon sok mindent ki lehetett pró-
bálni. De mint, minden csoda ez 

sem volt túl hosszú. Ezután ismét jött a fekete leves, majd 
másfél órát szobroztunk a Moszkva téren. Amivel nem is 
lett volna gond egy verőfényes augusztusi napon, de ekkor 
nagyon hideg volt. Végül jött a „felmentő sereg” Endre bá-
csi személyében. Kissé felmelegedve jöhetett a következő 
állomásunk, a Hadtörténeti Múzeum. Hála az égnek meg-
érte a várakozást, nagyon tetszett! A múzeum után jött egy 

kis séta a városban. Majd a nap 
zárásaképpen a Madách Színház-
ban néztük meg a Macskákat. Na-
gyon jó volt! A darab szuper volt! Én 
nagyon élveztem! 

A színdarab után indultunk haza. De 
ahogy a Pestre vezető út sem zök-
kenő mentes, úgy a hazafelé vezető 
sem. Kalandos utazásunk csak 
másnap hajnalban ért véget! Ilyen 
kalandban sincs mindenkinek része! 
Hisz a régi dal nem hazudik: Buda-
pest, Budapest, de csodás! 

Varga Georgina 8. a 

Budapesti Kaland 
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A Magyar Kultúra Napja 

A Magyar Kultúra Napjára Vers és prózaíró pályázatot hirdetett 
az iskola közművelődési irodája. A versenyfelhívásra szép 
számmal érkeztek pályaművek, szám szerint huszonkét írás. 
Alsó és felső tagozatban valamint felnőtt kategóriában lehetett 

nevezni. A legtöbb írás az alsó tagozatosok köréből került ki.  

Az írások az ÁMK aulájában ki voltak állítva, melyekre titkosan 

lehetett szavazni a portánál elhelyezett szavazóládába.  

A pályamunkák közül  
Alsós kategóriában I. helyezett lett Bíró Bianka 3.a  
       II. helyezett Takács Hanna 4.a és  
         Pércsi Donát 3.a 
           III. helyezett Szabó Virág és Rák Adorján 2. b 
A közönség szavazata alapján Gyöngyösi Csenge 2. a osztályos 

tanuló műve lett az I. helyezett.  

Felsős kategóriában:   díjazott lett Bartha Rebeka 6. a  
Felnőtt kategóriában: I. helyezett lett Szőkéné Kakucsi Erzsébet  
      Különdíjas lett Oláh Lajosné, Nelli néni 
 
A díjazottak könyvjutalmukat január 22-én vehették át a Magyar 
Kultúra Napjára rendezett családi vetélkedőn. A hangulatos ve-
télkedőre 8 fős csapatok jelentkezhettek. A vetélkedőnek az 
ÁMK ebédlője adott otthont. A csapattagok vidám, játékos vetél-

kedésen vehettek részt.  

I. helyezést ért el az 1. b osztály csapata. 
II. helyen végzett a 4. a csapata. 
III. helyezett lett a 7. b osztály csapata. 
IV. helyen pedig a 3. évfolyamosok végeztek.  
A vers- és prózaíró pályázat pályaművei közül az alsó tagozatos 
kategóriában a szakmai zsűri által első helyezettnek ítélt Bíró Bian-

ka fogalmazását olvashattok a MÁK Szemek hasábjain.  

Élmény teli órák 

Én nagyon szeretek iskolába járni, mert számomra sok ismeret-
len dolgot tanulok ott. Különösen jó dolog, hogy játékosan tanu-
lunk meg mindent, ami fontos lehet majd a mindennapjainkban. 
Tavaly a magyar órán egy játékbohóccal ismerkedtünk meg. 
Sajnos hétvégeken nagyon unatkozott a  kis kabalánk, ezért 
meghívót készítettünk neki. Sorsolás után, akinek a kabala ki-
húzta az írását, az hazavitte három napra. Boby (így hívták a 
bohócot) egy naplóba írta élményeit. Technika órán készítettünk 
neki otthont, ha véletlenünk nem sorsoltunk, legyen hol laknia a 
bohóckának. Természetesen én is hazavittem Boby-t. Kincseket 
kerestünk, olvastam neki és külön ágyba fektettem, amit én ké-
szítettem. 
Majom állatunk is van. Harmadik osztályban csináltunk neki sze-
mélyi igazolványt, diákigazolványt és még vezetői engedélyt is. 
Kirándulni is voltunk a Bihari-síkon. Ott sok új dolgot ismertünk 
meg. Láttunk bölényeket, madarakat és bogarakat. Találtunk 
rókacsontvázat és vizsgáltunk növényeket is. Tanultunk Lázár 
Ervinről is. Volt rá lehetőség, hogy olvassuk a Négyszögletű 
Kerek Erdőt. Először le kellett rajzolni az erdőt. Néha csapatban 
dolgoztunk. Ha jól oldottuk meg a feladatokat, megkaptuk egy 
szereplő fényképét. Mindig felragasztottuk a csapat erdejébe. 
Azért is szeretem az iskolát, mert vannak különböző foglalkozá-
sok. Én például járok újságíró szakköre. Vicceket írok az újság-
ba. 
Egyiptomról készült cikkemet tanító néni feltöltötte az internetre, 
ahol nyertem egy foltvarrott táskát. Nagyon örültem neki. 
Járok drámára is, itt meg sokat játszunk és fellépésre készülünk. 
Én ezért szeretek iskolába járni. Nagyon jó dolog az is, hogy 
szünetekben sokat játszhatok osztálytársaimmal, barátaimmal, 
és kedves a tanító néni. 

Bíró Bianka 3. a  
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Interjú  

A Magyar Kultúra Napjára szervezett vers– és próza-
író pályázaton felnőtt kategóriában Szőkéné Kakucsi 
Erzsébet tanító néninek a pályaműve díjazott lett. 
Szőnyi Gabriella kis tanítványa a pályázatról kérdez-
te osztályfőnökét. 
- Tanító néni küldött-e más versenyekre is verseket? 
- Nem, soha nem voltam még olyan bátor.  
- Erzsike néni milyen verseket szokott olvasni? 
- Petőfi Sándortól, Ady Endrétől, Weöres Sándortól és 
mostanában Lackfi Jánostól és Varró Dánieltől is olva-
sok verseket.  
- Mi a címe tanító néni kedvenc versének? 

- Sok kedves versem van, nem csak egy vers kedves a 
számomra.  
- Hogy hívják Erzsike néni kedvenc költőjét? 
- Petőfi Sándor a legkedvesebb költőm.  
- Mi szeretett volna lenni Erzsike néni gyermekkorában? 
- Kiskoromban is tanító néni szerettem volna lenni.  
- Mit üzen tanító néni a gyerekeknek, aki szeretnének 
verseket írni, de nem mernek, mert úgy gondolják, hogy 
nem elég ügyesek hozzá? 
- Olvassanak nagyon sokat, bátran próbálkozzanak a 
vers írással, gyakorlat teszi a mestert.  

Lejegyezte: Szőnyi Gabriella 3. a  

Természet rovat 

lélegeznek, de olyan kicsi a tüdejük felülete, hogy a bőrlégzés 
is segíti az oxigénfelvételt. Ezért a nedves környezet létfontos-

ságú számukra. 
A gőték nagyon aranyosak szerintem, de 
nem tanácsos fogdosni őket, mert rendkí-
vül erős méreg van a birtokukban. Hiszen 
lassú és gyámoltalan mozgásuk mellé 
kell még nekik valami ütős fegyver. A 
fejük mögött és farkukon lévő bőrmiri-
gyekből olyan erős méreg termelődik, 
hogy egy kutya sebére jutva, a kutya éle-
tének a végét is jelenheti. Ezért nekünk, 
embereknek is nem árt az óvatosság, ha 
véletlenül mégis megfognánk őket, alapo-

san mossunk kezet! 
Ha valaki többet akar tudni a gőtékről 
ezen az internetes oldalon tovább búvár-

kodhat: www.gote.hu  
Tudjátok minden béka, minden 

farkoskétéltű, vagyis minden hüllő védett! 
Ványi Csongor 3.a  

A januári meleg kicsalta a gőtéket a téli rejtekéből 

Ilyenkor februárban, de már januárban is, ha jön egy kis meleg 
idő előbújnak a gőték. A gőték változó 
testhőmérsékletű állatok, s ezért igen 
érzékenyek a környezetük hőmérséklet 
változására. A tavalyi év jó csapadékos 
volt, ami kedvezett a kétéltűek szaporo-
dásának. Nagyon sok békával és farkos 
kétéltűvel (ide tartoznak a gőték) talál-
kozhattunk és találkozhatunk már most 

februárban is. 
Egy kicsit enyhébb, de még fagyos téli 
napon, a házunk előtt lévő jégen korcso-
lyáztunk, amikor a testvérem, Julcsi felki-
áltott: Itt van egy kígyó! Aztán az első 
meglepődés után ketten együtt kitaláltuk, 
hogy az nem is kígyó, hanem gőte. Ezek 
a gőték még ősszel vermelhették itt el 
magukat télire, mert minden kétéltű téli 
álmot alszik. Az iszapban jól érzik magu-
kat, igaz hogy a kifejlett állatok tüdővel 

A mélytengeri világ 

A mélytengeri világ érdekesebbnél is érdekesebb dolgokat rejt. 
Sötét és hideg hely, ahol nincsenek növények, mert nincsenek 
meg a számukra megfelelő életkörül-
mények. Éppen ezért itt minden hal 
húsevő. A halak szeme a fejük tete-
jén van, hogy lássák a felettük úszó 
halakat. Az óceánok mélye sötét, 
éppen ezért világtó szervekkel ren-
delkezik néhány hal. Itt él a fáklya-
tartó sátánhal, akinek a fejéből egy 
csáp jön ki, aminek a végén egy 
világító golyó van. Ez a golyó bakté-
riumokat tartalmaz, amelyek neonoz-
nak a sötétben, és ezzel vonzza ma-

gához az áldozatát. Itt él még a vámpírtintahal is, aki 900 mé-
ter mélyén él. Hatalmas szemei látását segítik a sötét tenger-
ben. A vámpírtintahal gyorsaságával el tud menekülni támadói 
elől. Csápjai között bőrredő feszül végig. Ezt magára tudja 

burkolni védekezés képen, mert 
tüskés. Nevével ellentétben, nem 
vérszívó. Én nem szívesen élnék 
egy ilyen helyen, mert sok ragadozó 
fenné rám a fogát. És ráadásul még 

látni sem lehetne ott.  
 
Következő tudományos írásomat is 

olvassátok el! 

Pércsi Donát 3.a 

Vámpírtintahal  

http://www.gote.hu


 

 

Február 17-én délután 18 órától Ismeretterjesztő előadást 
tart a Földes Jövőjéért Egyesület az ÁMK klubtermében A férfi 
és a nő szerepe a mitológiában címmel. Előadó Jenei Béla.  

A téli teremlabdarúgó bajnokság február 19-én, szombaton 
délután 2 órától folytatódik az ÁMK tornatermében.  

Február 21-én délután nyílt foglalkozást tart Bere Anna Mária 
tanár néni a festő tagozatos művészeti iskolás órákon.  

A Földesi Sportegyesület február 26-án tartja hagyományos a 
teremfoci bajnokságot lezáró Sportbálját. Az esten adják át a 
teremfoci kupát.  

Március 5-én az Őszirózsa nyugdíjas klub nőnapi közgyűlést 
tart.  

Március 8. a Nemzetközi Nőnap. Mely napon szeretettel kö-
szöntjük a Nőket.  

Március 11-én délelőtt megemlékezést tartanak iskolánk ne-
gyedik osztályos tanulói az 1848. Március 15-ei eseményekről. 

Az alsó tagozat a 4. órában a feslő tagozat pedig az 5. órában 
tekinti meg a műsort.  

Március 12-én, szombaton délután Jótékonysági Gálát tarta-
nak az Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak közreműködésével.  

Március 15-én délelőtt községi ünnepséget tartanak az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc emlékére az Árpád Mozi-
ban, és a szoborparkban.  

Március 18-án este „Harmat a csillag” címmel tart zenés irodal-
mi estet a Földes Jövőjéért Egyesület  

Újra Ép-testben Ép-lélek témahetet rendez iskolánk március 21
-e és 25-e között. A programsorozatot március 21-én reggel 
iskolagyűlés nyitja meg és 25-én iskolagyűlés zárja.  

Március 26-án, szombaton a Szélrózsa Néptánc Egyesület 
tartja 35 éves jubileumi rendezvényét.  

 

Összeállította: Takács Hanna 4. a 

Rajz és Festő tagozat: 
NOSZA 2005. Nonprofit Kft. Országos pályázatán „A szeretet mindent elfogad” kate-

góriában Sápi Csaba I. helyezett lett. 

A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica rajzpályázatot hirdet „Szegénység körülöt-

tem” címmel hirdetett országos pályázatán Bartha Mariann III. helyezést ért el.  

„Közlekedj okosan, élj egészségesen” címmel hirdetet pályázatot a Közlekedési és 
Energiaügyi Minisztérium, melyen Szabó Sára 4. a osztályos tanuló és Gonda Natá-
lia fődíjas lett, jutalmuk egy-egy kerékpár. Továbbá Kóti Dorina 3.b, Hegyes Dzse-
nifer 1.b, Ványi Virág 5. a , Karacs Krisztina különdíjasok lettek, rollert és mp3 

lejátszót nyertek.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium országos pályázatán Kóti Dorina és Győri Péter 

6000-6000 Ft-os vásárlási utalványt nyert. 

Hajdúböszörményben az Eötvös József Általános Iskola és AMI pályázatán Balázsi 

Andrea 4. a osztályos tanuló I. helyezést ért el.  

Újságírói, Krefiti pályázatok 

A Krefiti ifjúsági portál által hirdetett országos pályázatán Gyümölcstea ajándékcso-
magot nyert a NATURLAND Kft. jóvoltából Joó Réka, Szőnyi Gabriella, Szörnyi 
Henrietta  

Bíró Bianka Üveg- és porcelánfestés - Fortélyok című kreatív könyvet nyert. Ugya-
nezen a pályázaton Ványi Csongor Kísérletezzünk! - A levegő ereje című kiadványt 

nyert. 

Grundos sikerek 

A 2010/2011-es tanév Grundbirkózó Diákolimpia Országos Elődöntőjén az I-II. kor-
csoportban a földesi lánycsapat III. helyezett lett, a fiú csapat pedig V. helyezést 
ért el. Az izgalmakban bővel-
kedő február 13-ai elődöntőn 
9 fiúcsapat és 5 lánycsapat 
mérte össze az erejét. A 
csapatok Kabáról, Miskolcról 
két iskolából is, Nagyszénás-
ról, Nyíregyházáról, Oroshá-
záról, Ongáról, Püspökla-
dányból érkeztek. A földesi 
gyerekek edzőik utasításait 
betartva becsületesen hely-
tálltak a községünkben meg-

rendezett versenyen.  

VERSENYEREDMÉNYEINK  

Ízelítő a februári és márciusi programokból 
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Rövid hírek az ÁMK-ból  

Előző számunk megjelenése óta sok érde-

kes dolog történt az iskolánkban és közsé-

günkben. A hírek rovatunkban csak rövi-

den szeretnénk összefoglalni a fontosabb 

eseményeket. 

December 16-án került sor a hagyományos 

Karácsonyi hangversenyre, melyen nem csu-

pán a művészeti iskola növendékei fellépését 

tekinthették meg az érdeklődők, hanem a Ta-

nulmányokért díjat is átvehették azok a közép-

iskolások és felsőfokú intézményben tanulók, 

akik tanulmányi eredményükkel öregbítik 

falunk jó hírnevét szerte az országban. A díja-

zottak között volt iskolánk egyik tanító nénije 

is Szöllősi Edit, gratulálunk neki. 

Folytatódott a Karácsony Sándor Kupa, a II. 

fordulón még nem dőlt el semmi, de még jön a 

mindent eldöntő III. forduló a tavasz folyamán.  

Megyei Grundbírkózó diákolimpiai versenynek 

adott otthont intézményünk január 14-én. Me-

lyen iskolánk tanulói közül a lány csapat iga-

zán szépen szerepelt 1. helyezettek lettek.  

Lezártuk az első félévet, január 21-én pénteken 

iskolánk minden tanulója kézhez kapta a félévi 

bizonyítványát, és ezzel kezdetét vette a progra-

mokban és teendőkben gazdag második félév.  

Marossárpataki pedagógusok látogattak el 

községünkbe és tekintettek bele két szorgos 

napunkba január 31-én és február 1-jén. A 

vendégek január 31-én 17 órától az első félévet 

lezáró Tanszaki vizsgákat tekintették meg.  

Február 12-én a közművelődés munkatársai 

farsangi játszóházzal kedveskedtek a községi 

gyerekeknek, mellyen közreműködtek iskolánk 

pedagógusai, valamint Bóné Enikő, Pécsi Éva, 

Takácsné Oláh Klári, és Takács Kata is.  

Összeállították:MÁK Szemek 
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A farsangi napokban 

A Farsang Eredete  

A farsang ünnepe a tél temetéséről, a jókedvről, a mulatozásról szól. 
Az emberek maskarába bújnak és álarcot vesznek fel. Ezek arra 
szolgáltak, hogy elijesszék a gonosz szellemeket. A farsang a vízke-
reszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idő-
szak elnevezése. A farsang szó a német fasen, faseln (mesélni, paj-
kosságot űzni) szóból ered, a karnevál szót pedig az olasz nyelven is 
olvasó Csokonai ismertette meg a magyarokkal. Minden országban 
máshogyan ünnepelik. Például Magyarországon, Mohácson Busójá-
rással űzik el a telet. Velencében több napos karnevállal temetik a 
rossz időt. Farsang idején szokás a nagy lakomák készítése, ez az 
időszak a nagy evés-ivások ideje is. Tipikus farsangi étel a fánk. Eb-
ben a számunkban a sütik világa rovatunkban megismerkedhetsz 

több fánkrecepttel is.         Bíró Bianka 3.a 

Maszkabál az ÁMK-ban  
Mint minden tanévben idén 
is megrendezte az iskola 
alsó tagozata a hagyomá-
nyos Farsangi mulatságot. 

Idén igen hamar február 4-én pén-
teken délután került sor a vidám 

télűző maszkabálra.  
Mint mindig most is renge-
teg jelmezes vonult fel az 
ÁMK sportcsarnokában. 
Volt itt minden a Nagyma-
ma lekvárjától, Kleopátrán 

és a Macskanőn keresztül a Kínai sárkányig. Idén is mint mindig 
voltak csoportos és egyéni indulók. A csoportos jelmezesek sorát az 
1. a osztály Kínai Sárkány formációja nyitotta, majd a 2. a osztály 
Magyarország Megyéi című jelmezes produkciója, ezután az 1. b 

osztály Gólyái, a 3. a osztály Olimpikonjai,  

A Nőnap eredete a több évszázados, a nők 

jogi hovatartozásáért vívott harcra való 

megemlékezést jelenti. Volt idő, a történel-

met tekintve nem is oly rég, mikor a nők 

egyenlő jogaiért tömeges megmozduláso-

kat, tüntetéseket szerveztek és tartottak. 

A nemzetközi nőnapot március 8-án tart-

juk, de kialakulása más dátumokhoz, ese-

ményekhez is kötődik Az első nemzetközi 

nőnapot 1909-ben tartották meg az Egye-

sült Államokban február utolsó vasárnap-

jára, 28-ára igazítva. 

Magyarországon 1913-ban ünnepelték meg a nőnapot, amikor 

az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A követ-

kező évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szer-

veztek. 1977-ben az ENSZ is elismerte a Nemzetközi Nőnapot, 

ezzel hivatalosan március 8. a Hölgyek napja lett. 

MÁK Szemek 

 
 
 
 
 
 
 

 

a 2. b osztály X– faktor különki-
adása és végül de nem utolsó 
sorban a részegtengerészek, 
vagyis a 3. b osztály álomhajója 

következet t . 
Külön érde-
k e s s é g k é n t 
bemutatkoztak 
az 5. a osztály 

tűzoltólányai. 

A zsűri 
soraiban 
köszönt-
hettük 
Jeneiné 
Egri Iza-
bella, pol-

gármesterasszonyt, Horváth Sándorné, igazgató nénit, Sápy József-
né, Ibolya nénit, az óvoda vezetőjét, Nagy Sándorné, Juli óvó nénit, A 

szülői munkaközösség vezetőjét, valamint Máté Miklósnét.  
Természetesen nincs farsang tombola nélkül. Idén is rengeteg nyere-
mény üthette a markát a szerencsés tombolanyerteseknek. Reméljük 

a küldetés sikeres volt és hamarosan jön a tavasz! 
MÁK Szemek 

A nőnap eredete Kézműves Tippek 

A farsangi időszaknak 
még nincs vége. De ha 
már kifogytál az ötletből 
íme még néhány érde-
kes és könnyen elké-
szíthető jelmez a far-
sangi házibulikra.  

Pom- pon lány jelmez: 
Nem kell más hozzá, mint 
egy felső és egy szoknya, 
ami fehér. Ezt textilfilccel 
könnyen tudod dekorálni 
olyanra amilyen csak 
akarod. Az iskolai tornaci-
pőd is jó szolgálatot tehet. A Pomponokat pedig fonalból 
könnyen elkészítheted. Jó szórakozást és télűzést kívánunk! 

Kóti Dorina 3. b  
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Öt éves korom óta érdekel Egyiptom és a piramisok törté-
nete. Kíváncsi vagyok hogyan építették emelőgépek nélkül 
azokat a magas piramisokat. Régóta álmodom a Fáraók 
földjéről… 

 Úgy tartották, hogy az istenek segítettek nekik. Rabszol-
gáknak kellett felépíteniük. A fáraókat temették bele, és ezek a 
nagy kövek megvédték a múmiákat a vadállatoktól, és a sírrab-
lóktól. Különböző csapdákat helyeztek el benne, amik halálo-
sak voltak. További érdekesség volt az írásuk, a jelrendszerük-
ben a betűket képként ábrázolták. Pl. a= keselyű vagy kar. 

 Volt olyan, hogy nem számítottak a fáraó halálára, és a 
szertartás alatt is építették a sírokat. Az elhunyt fáraó testét 

Kisdiák a Nagyvilágban– Én utaznék Egyiptomba 

mumifikálták, így tartósították. Az agyat jelentéktelennek tartot-
ták, ezért az orron keresztül egy kampó segítségével kiszedték 
és kidobták. A belső szerveket néha kiszárították, máskor meg 
kanópuszedényekbe zárták. Minden szervet külön edénybe 
raktak. A holttestet bebalzsamozták, aztán bepólyálták. A fejjel 
kezdték. Az ujjakat külön-külön pólyálták be. Néha arany ujjvé-
dőket raktak rá. Amuletteket és szerencsehozó amuletteket 
tettek a bepólyált holttestre. A múmiát szarkofágba tették. A 
szarkofágról meg lehet látni, hogy mennyire volt gazdag a ben-
ne lévő múmia. Minél díszesebb, aranyozott, annál gazdagabb. 

A macskát szent állatnak tartották, ezért őt is mumifikálták. 
Tutanhamon testére túl sok balzsamot kentek, ezért szétron-
csolta a testszöveteket. II. Ramszesz kipólyált múmiájából ki-
derült, hogy magas, vörös hajú és nagy orrú ember volt.  

 A fáraók mellé használati tárgyakat, kincseket és olyan 
dolgokat tettek, amikről úgy gondolták, hogy szüksége lehet a 
túlvilágon. Ezek a kincsek vonzották a sírrablókat és ezért 
fosztották ki a sírokat. Ilyenkor volt, hogy a testeket is megron-
gálták.  
Pedig jó lett volna, ha a sírrablók nem lopnak el semmit és 
mindenki láthatná, hogy milyen is volt, amikor építették. Én is 
nagyon szeretnék elmenni Egyiptomba, és megnézni a pirami-
sokat. Remélem ez egyszer be is teljesül. 

Bíró Bianka 3. a 

Érdekességek a mi v i lágunkbó l  

Anna Mari tanár néni is tanul, avagy 

„Egész életen át tartó tanulás”  

Mi gyerek iskolába járunk nap, mint nap, ez a termé-

szetes és néha nehéz kötelességünk. De vajon tanár 

néni miért adta a fejét ismét a tanulásra? A legújabb 

tanulmányairól kérdeztem Bere Anna Mária tanár 

nénit.  

– Miért kezdett újra iskolába járni? 

– Még 1999-ben Nyíregyházán szereztem rajzszakos taná-

ri másoddiplomámat. Az elmúlt évek során több tanfolya-

mot elvégeztem, a leghasznosabb számomra Baranyai 

Zoltánné 120 órás tanfolyama volt. Itt változatos képző-

művészeti technikákat ismerhettem meg. Hosszú ideje 

tanítok az Alapfokú Művészeti Iskola Festő tagozatán és 

szükségét érezem a megújulásnak.  

– Hogyan nyílt erre tanár néninek lehetősége? 

– Tavaly jelentkeztem a Nyíregyházi Főiskola egyetemi 

végzettséget adó mesterképzésre. Szeptembertől kezdtem 

meg az első félévemet, most februárban pedig a második 

félévemet kezdtem tanulással. (A főiskolákon és egyeteme-

ken félévekben mérik a tanulási időszakot, nem csupán az 

év végi jegyek a fontosak, a félévi jegyek is ugyan olyan 

fontosak.) Annyiban másabb nekem iskolába járni, mint 

nektek, hogy én hétvégenként ülök az iskola padban, ahogy 

ti hétköznap. 

– Milyen feladatokat kell elvégezni az új iskolában? 

– Jelenleg a szakmai gyakorlatom zajlik Berettyóújfaluban 

az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskolában. Mentortaná-

rom L. Ritók Nóra, aki mind módszertani, mind emberi 

vonatkozásban példaértékű számomra.  

– Mi követi a gyakorlatot? 

– Sok tanulás, sok vizsga, számtalan új ismeret megszerzé-

se.  

– Megéri majd a fáradtságot? 

– Már megérte. Új ismereteket, új módszereket, új embere-

ket ismertem meg. Megtanít arra, hogy szükség van a digi-

tális technikák használatára.  

– Remélem, hogy a festő tagozaton mi is hasznát vesszük 

majd ezeknek az új technikáknak, módszereknek! 

– Én is nagyon remélem, hogy fogékonyak lesznek rá a ta-

nítványaim! 

Sok sikert kívánok tanár néninek a tanulmányaihoz! 

Lejegyezte: Takács Hanna 4. a  



 

 

A farsang nem múlhat el fánk nélkül. Még nincs késő, 
ragadj tálat és kötényt, mi most bemutatunk néhány far-
sangi receptet.  

Farsangi fánk 
Hozzávalók: 50dkg liszt, 8 tojássárgája, 10dkg margarin, 3dkg 
élesztő, 3dl tej, 5 dkg porcukor, olaj a sütéshez, 1 citrom héja, 
1 evőkanál rum, tetszés szerint lekvár a töltéshez, só 
Elkészítés: A lisztet egy nagy keverőtálba szitáljuk, a közepé-
be kis fészket készítünk, ebbe morzsoljuk bele az élesztőt, 
melyet elkeverünk kevés langyos tejjel és cukorral. Mikor az 
élesztő felfut, a tésztához adjuk a megmaradt tejet, az olvasz-
tott margarint, porcukrot, rumot, reszelt citromhéjat és kevés 
sót. Fakanállal simára dolgozzuk, míg a tésztát hólyagos nem 
lesz. Ruhával letakarva, langyos helyen megkelesztjük. A 
megkelt tésztát lisztet nyújtódeszkára terítjük. Nagy Pogácsa-

szaggatóval korongokat szaggatunk ki 
belőle, közepükbe mélyedést nyomunk 
és bő, forró olajban aranysárgára sütjük. 
Az olajból kiemelve jól lecsepegtetjük. 
Tálaláskor a fánk közepén lévő mélye-
désbe lekvárt teszünk, és porcukorral 
meghintve rakjuk az asztalra.  

Takács Hanna 4. a  
 
 

Lány/Fiú rovat  
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Csöröge fánk: 
Hozzávalók: 30dkg liszt, 1 db tojás, 1 csomag sütőpor, 1 pohár 
tejföl, 1 csipet só, 15 dkg cukor,  
Elkészítés: a hozzávalókat jól összegyúrjuk, majd késhegynyire 
nyújtjuk, derelyevágóval háromszögre várjuk és forró olajban 
kisütjük. Porcukorral beszórjuk.  

Vincze Lili 2. a  
Boszorkány ujj süti 
Hozzávalók: 25dkg vaj, 30dkg liszt, 1 csipet só, 6 kanál víz, 1 
kanál ecet, 2 tojás sárgája (a kenéshez), 10dkg mandulabél, 
darabos kristálycukor, piros ételfesték, vagy cékla. 
Elkészítés: Az ecetig bezárólag a hozzávalókat jól összedolgoz-
zuk, hogy a tészta hólyagos legyen. Tegyük lisztezett tányérra 
és helyezzük pár órára hűtőbe. Pihentetés után kivesszük és 
rögtön kinyújtjuk, hogy ne nagyon melegedjen fel. Ujjnyi vastag-
ra nyújtjuk, kb 8-10 centisre vágjuk és ujjformákat hengergetjük. 
A mandulabelet dobjuk forró vízbe, amit már levettünk a tűzhely-
ről és hagyjuk benne 5 percig. Húzzuk le a barna héjat áztassuk 
3-4 percig az ételfestékben.  
Az „ujjacskákat” kenjük át tojás sárgával, 
szórjuk rá a kristálycukorból, nyomjuk bele a 
megfestett mandulákat „körömnek”.  Világos-
ra sütjük 200 fokon (előmelegítjük). Ha nem 
használtunk ételfestéket, akkor olvasztott 
csokival utólag kifestjük a körmöket.  

Joó Réka 3. a  

A SÜTIK VILÁGA  

Top 10-es lista 

10. Király Viktor– Solo 

9. Düki– Tedd fel a kezed 

8. Ke$ha - We R Who We R 

7. Katty Perry– Firework 

6. A stáb– Mekkora show 

5. Kis Ramóna– Miért sír a szél 

4. Anti Fitness Club– Angyal 

3. Sp– Szólj rám 

2. Sakira– Loca 

1. Flour– Mizu 

Összeállították: Joó Dóra 

Motorbemutató- Superduke 

Saját tömeg: 199 kg 

Teljesítménye: 120 LE 

Lökettérfogata 999 cm3 

Ez egy teljesen egyedi formájú 

csupaszmotor. Erőforrásként az 

Adventures LC8-as blokkját fej-

lesztették tovább, amelynek 

megnövelték a furatát és a löke-

tét is. Kiváló minőségű WP futó-

művet kapott, amelyek minden 

irányban állíthatók. A V2-es motorja 120 lóerővel mozgatja a 200kg alatti testet.  

Nagy Dániel 3. a 

ADYÁK–9.B 

Ebből a számunkból sem maradhat ki az interjú egy volt 

nyolcadikossal. Februári számunkban Tarr Bori Tarr Zsó-

fit kérdezte újdonsült iskolájáról.  

– Melyik iskolába jársz? 

– A debreceni Ady Endre Gimnáziumba.  

– Milyen szakra jársz?  

– Nyelv előkésztő német tagozatra járok. 

– Hány órában tanulod a németet? 

– Nulladikban heti 12 órában. Jövőre pedig heti négy-öt óra 

olaszt is fogok tanulni. 

– Szeretsz ebbe az iskolába járni? 

– Igen, nagyon! 

– Miért? Mi a különleges itt? 

– Nagyon jó az osztályközösségem.  

– Hányan vagytok az osztályodban? 

– Összesen 39-en járunk egy osztályba. 

– Van bármilyen hátrányod a debreceni diákokkal szemben? 

– Igen, van. A bejárás és a korán kelés. De megéri! 

– Melyik a kedvenc tantárgyad? 

– Német, kémia, informatika.  

– Miért ezek a kedvenceid? 

– Mert nagyon szeretem azokat a tanárokat, akik ezeket a tár-

gyakat tanítják. 

–Hány tantárgyatok van? 

– Összesen tíz tantárgyunk van. 

– Milyen programok vannak az iskoládban? 

– Szeptemberben végén volt az elsős avató, utána a kilencedike-

sek Érmindszentre kirándulnak. Van még ezenkívül az Ady-nap, 

Ady bál, és még sok más érdekes.  

Lejegyezte. Tarr Borbála 4.a 



 

 

            ↓ 

TISZTA VICC… :-) 
- Na Jancsika, mit csinál az anyukád, ha van otthon 

6 krumpli és 7 ember között szeretné elosztani? 

- Krumplipürét. 

 

Pistike kérdezi a tanár nénitől: 

- Tanár néni, hogy esik a hó visszafelé? 

- Sehogy. Miért kérdezel ilyen butaságot? 

- Mert anya azt mondta, hogy vigyek magammal 

kabátot, mert lehet, hogy visszafelé esni fog a hó. 

 

- Csókolom! Az apukám szeretné elkérni estére a cd 

lejátszójukat. 

- Miért táncolni akartok? 

- Nem, aludni! 
 

- Néni kérem, mit tetszik kötni? 

- Harisnyát, kisfiam. 

- És miért tetszik, olyan gyorsan kötni? 

- Igyekszem, hogy befejezzem , mielőtt elfogy a fo-

nal. 

 

- Doktor úr azt hiszem amnéziám van. 

- Ezt miből gondolja? 

- Mit? 
 

A vadnyugaton sétál a katona az erdőben, majd elkezd 

kiabálni: 

- Parancsnok úr! Parancsnok úr! Jönnek az indiánok! 

- Barátok vagy ellenségek? 

- Szerintem barátok, mert együtt jönnek!  
 

 A rovatott összeállították: Bíró Bianka, Futó Henrietta, 

Nagy Dániel, Oláh Dorina, 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, Nagy Dániel, Oláh Dorina, Pércsi Donát, 

Rák Laura , Sápi Márta, Szabó Sára, Szabó Szemirámisz , Szőnyi Gabriella, Takács Hanna, Tarr Borbála, Tóth Barna, 

Varga Georgina, Varga Lajos, Varga Nóra, Ványi Csongor, Vincze Lili, 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 megfej-

téseket (ne felejtsd el ráírni a neved és osztályod). Majd dobd be a portánál 

elhelyezett Mákszemek feliratú dobozba legkésőbb március 9-ig Sorsolása 

március 11-én, a nagyszünetben.  

Megfejtésszelvény 3.évfolyam 2. szám 

Keresztrejtvény:________________________________________ 

Képrejtvény: ___________________________________________ 

Betűrejtvény: __________________________________________ 

Név, osztály:___________________________________________ 

Előző számunk nyertesei: Fábián Barbara 2. b, 

Nagy Hajnalka 2. b, Pércsi Dániel 4. a, Kaku-

csi Ágnes 5. a, Mosolygó Mihály 6. c. Gratulá-

lunk nekik és további kellemes rejtvényfejtést 

kívánunk! 

1. Nem lány, hanem….  
 

 

2. Fejre való téli ruhadarab. 
 

 

3. Ravaszdi állat 
 

 

4. Január 19-én van a névnapja  
 

5. A telet követi. 
 

6. Március 8-án ünnepeljük. 
 

7. A szarvasnak is van.  

Különös Farsang: A gyerekek farsangra 

különleges jelmezbe bújtak. Rakd helyes 

sorrendbe az álarcokban lévő betűket, és 

megtudod, hogy ki minek öltözött! 

  
   

  

     

      
    

    
    

      

  
     

      

Q X F Á N K P W Q E M 

Y W A S W I Ő D Ű Ö Á 

V I R Á G C S O K O R 

E Á S L Á S Ő B Á L C 

L Á A A É I M Ó K A I 

E M N R T J T K T T U 

N M G C L E J O Ő F S 

C S I G A L Ú C L X Y 

E H Q P P M Ő K X J G 

T H W P J E J A Y D S 

T A V A S Z X Y O V Í 

Keresd meg a betűrácsban 

a következő szavakat! 

Melyik az a szó, amelyiket 

nem találtad meg a felsorolt 

szavak közül?  

FARSANG, ÁLARC,  

VIRÁGCSOKOR,  

DOBÓKOCKA, NŐNAP, 

MÓKA, VELENCE, FÁNK, 

KICSI, BÁL, CSIGA, JEL-

MEZ, MÁRCIUS,  

TAVASZ, ÉTLAP 

A MÁK Szemek szerkesztősége sze-

retettel köszönti minden női olvasóját 

a Nemzetközi Nőnap alkalmából!  

A rejtvényeket összeállították: Futó Henrietta, Rák Laura, Szabó Sára 


