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Mint minden évben ebben a tan-

évben is a nyolcadik évfolyamos 

osztályokon volt a sor, hogy ünne-

pélyes megemlékezést szervezze-

nek 1956. október 23-ról. 

A műsort a két nyolcadikos osz-

tályfőnök: Törökné Bíró Erika és 

Kakucsi Ferenc tanították be. 

Technikai segítséget pedig Katona 

Zoltán nyújtott.  

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási 

napon először az alsó tagozatos 

diákok, majd a felsősök tekinthet-

ték meg műsorunkat.  

Hagyományosan október 23-án a 

falu közösségének szólt a megem-

lékezés. 

A műsor előtt Jeneiné dr. Egri Iza-

bella polgármesterasszony beszé-

det mondott. Ezt követően miraj-

tunk volt a sor. A nagy izgalom 

ellenére minden jól sikerült.  

A műsor után ünnepi istentisztele-

ten vettünk részt, majd a szobor-

parkban koszorút helyeztünk el az 

1956-os események emlékművé-

nél, a faragott kopjafánál.  

Volánszki Boglárka 8.b  

MÁK Szemek            7 
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III. Jótékonysági bá l  

Iskolánkban november 14-én szombaton este harmadik 

alkalommal rendezték meg a mára hagyományossá 

vált Iskolabált.  

A jótékonysági est fővédnöke Bartháné Balogh Anna volt, a 

Püspökladányi Tankerület igazgatója.  

A vidám szombat esti műsoron többek között felléptek az 

első évfolyamos tanulók, a második évfolyam és a felső tago-

zatosok közös kórusa, a 4. a osztályosok és a pedagógusok is 

színre léptek három bemutatóval is.  

A jótékonysági esemény bevételéből a Karácsony Sándor téri 

iskolaudvart szeretnék felújítani.  

MÁK Szemek 

MÁK Szemek       

Hortobágy-Debrecen  

Október elején, hideg reggel indult le a kis csapa-

tunk Hortobágyra. 

A negyedik évfolyam reménykedve várta, hogy a 

kirándulás során az idő is jóra fordul. A buszon na-

gyon jó hangulat alakult ki. Hortobágyra érve na-

gyon vártam – vártuk , hogy tanítóink milyen új és 

tanulságos információt adnak át nekünk.  

Megnéztük a kilenclyukú hidat, a Pásztor múzeumot 

és a Pusztai Állatparkot. A múzeumban megnéztünk 

egy kisfilmet, amelyből megtudtuk, hogy Szent 

György napján hajtják ki és Szent Dömötör napján 

hajtják be a csordát. A film bemutatta még a  pászto-

rok és a csikósok munkáját. A Pusztai állatparkban 

megnéztük a régi magyar háziállatainkat. Ilyenek 

például a jellegzetes hangjáról felismerhető gyöngy-

tyúk vagy a parlagi pulyka, amely a fel – alá sétálga-

tott a baromfiudvarban, mintha ő lenne ennek az ud-

varnak a királya. Az állatpark lakói közé tartoznak 

még az óriás nyulak, parlagi szamár, fodros lúd, rac-

ka juh, mangalica ...stb. A szürkemarhát és házi bi-

valyt csak távolról láthattuk, mivel ők a behajtásig 

az állatpark legelőin vannak. Azt is megtudtuk, hogy 

legelőkön nagyon sok gyógynövény található. A 

gyógynövényeket összegyűjtik, szárítják és eladják. 

Az eladásból származó bevételt az állatok gondozá-

sára és etetésére fordítják. A kis csapat az érdekes 

információk után újra felszállt a buszra és Debrecen 

felé vette az irányt. Debrecenben a Püspöki Hivatal 

elől indultunk a Református Kollégium felé. A kol-

légium múzeumában megtekintettük az iskolatörté-

neti kiállítást, valamint a kollégium nagykönyvtárát, 

mely a legnagyobb egyházi gyűjtemény Magyaror-

szágon. Ezt követően megtekintettük a Debreceni 

Református Nagytemplomot, a benne lévő makett 

kiállítást és felmentünk a nyugati toronyba a Rákóc-

zi haranghoz. Sajnos a két torony közti területről a 

kilátást nem élvezhettük, mert sokaknak inába szállt 

a bátorsága. 

Remélem a következő tanévben hasonló élmények-

ben lesz része a következő negyedik évfolyamnak. 

ifj. Kovács András 4.b 
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Természetrovat– Pascal Dönci örököse 

Pascal az én második sisa-

kos kaméleonom, akit 

július közepén kaptam. 

Egy régebbi számban már 

olvashattatok Dönciről, az 

első kamimról. Ő sajnos 

beteg lett és elpusztult. 

Nagyon sajnáltuk őt, már 

annyira megszoktuk a 

jelenlétét, hogy már hi-

ányzott egy kami a házból. 

Mikor Pascal megérkezett 

hozzánk csak én voltam itthon. Egy átlátszó dobozban jött, volt 

benne egy darab puha anyag, egy ág és egy levél. Bevittem a kis 

állatkát a szobámba és próbáltam kivenni, hogy szokja a hango-

mat. Eleinte (sőt a mai napig is) kicsit félt kijönni. Aztán mikor 

lassan, megfontoltan kijött a kezemre, elkezdett szaladni az 

ágyon és alig tudtam megfogni. Még ma is ilyen gyorsan szokott 

menni mikor kivesszük. 

Pascal most is a kisebb terráriumban él. Igazi cserepes növényt 

raktunk be neki, hogy otthon érezze magát, és hogy el tudjon 

bújni. Ugyanúgy tücsköt és 

lisztkukacot eszik, mint Dönci, 

de Pascal egy kicsit kevesebbet 

eszik. Pascal hosszúkásabb, 

míg Dönci tömzsi volt és picit 

dagi. A tücskökből naponta 8-

10 darabot eszik meg és a ku-

kacokból kevesebbet kap. A 

mozgó állatokra „kilövi” a raga-

dós nyelvét és a szájába húzza. 

Gyorsan nő. Kéthetente szokott 

vedleni. Eleinte ez 

két napig tartott, de 

ma akár fél nap 

alatt levedlik. 

Mivel a kaméleonok 

a párásabb környe-

zetet szeretik, ezeket 

a körülményeket 

meg kell teremte-

nünk neki. Naponta 

kétszer vizet fújunk 

a terrárium falára. Így párásítunk és innen szokott inni is. A 

meleget is szeretik, ezért izzót és UVB izzót is tettünk a terrári-

um felé. Nyáron pedig kivisszük a friss levegőre, de csak akkor, 

ha nincs hideg. 

Pascal nem annyira szeret 

kijönni a terráriumából. 

Amikor ki akarjuk venni 

fújtat, nyitogatja a száját, 

mintha harapni akarna és 

pöttyös lesz. 

Remélem, hogy ezzel a 

cikkel és a képekkel meg-

hoztam a kedved egy ilyen 

aranyos állatkához. 

Bíró Bianka 8. a  

„SZEMÉT NAPOK”  

Iskolánkban hagyományosan minden ősszel megrende-

zik a papírgyűjtést. Idén sem volt ez másként.  

Október 1-jén és 2-án délután lehetett a papírokat leadni az 

iskola udvarán elhelyezett konténerekbe.  

A hulladékgyűjtésen befolyt összeg az osztályközösségek osz-

tálykasszáját gyarapítja.  

Mindkét októberi délutánon nagy érdeklődés volt a gyerekek 

és felnőttek körében a papírgyűjtés iránt, hiszen az AKSD 

által szolgáltatott konténer teljesen megtelt újrahasznosítás-

ra váró papírral.  

MÁK Szemek 

VIII. évfolyam 1. szám 2015. november-december 

TE IS, ÉN IS= TEIS  

Intézményünk az előző tanévben csatlakozott a TEIS program-

hoz. Az sportfoglalkozásokhoz október 6-án érkeztek meg a fel-

szerelések  és a különböző játékok.  

A fotók a testnevelési eszközök átvételénél készültek. 

MÁK Szemek 



 

 

MÁK Szemek        4 

PROGRAMAJÁNLÓ 

2015. december 4-én mikulás napi programok lesznek az in-

tézmény tanulóinak. A felsősöknek ezen a napon Mikulás suli-

buli lesz. További információt a suli rádióban hallhattok.  

2015. december 14-én, nagyszünetben MÁK Szemek nyere-

ménysorsolás a rejtvények helyes megfejtői között. 

2015. december 12., szombat munkanap. Ezen a napon lesz 

tanítás. 

Ugyan ezen a napon december 12-én, szomba-

ton délután rendezi meg a Közösségi Ház a 

hagyományossá vált Karácsonyi forgatagot.  

2015. december 17-én, csütörtökön este 17 

órától lesz a hagyományos Karácsonyi Hang-

verseny az iskola nagytermében. 

2015. december 18-án, pénteken délelőtt 

közös karácsonyvárással teremtünk ünnepi 

hangulatot a téli szünet előtti utolsó tanítási 

napon.  

A téli szünet 2015. december 21-től 2016. január 1-ig tart. A 

szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4., hétfő. 

2016. január 11-én iskolánk névadójának születésnapjára isko-

lagyűléssel emlékezünk.  

2016. január 22. az első félév utolsó napja.  

Összeállították: MÁK Szemek 

RÉGI– ÚJ ÉPÜLET 

Idén az egész napos oktatás felmenő rendszerben már a harmadik 

évfolyamon folytatódik, így az iskola tantermei az előző tanévekhez 

képest sokkal több időben kihasználtak. Ez is indokolttá tette, hogy 

új, méltó helyre kerüljenek a Művészeti Iskola zenei tanszakai és a 

MÁK Szemek szerkesztősége.  

Az intézmény Rákóczi utcai épületében az egykoron szolgálati lakás-

ként funkcionáló, majd szövő szakköri épületként volt hasznos az 

iskola számára. A nyár folyamán az egykori pedagógus lakást átalakí-

tották egy három kistantermes iskolai egységgé, így a művészeti iskola 

zenei foglalkozásai és a MÁK Szemek újságíró szakkör saját helyet 

kaptak.  
Szeptembertől már 

itt kezdhették meg a 

munkát a zongora, a 

szolfézs, a fafúvós és 

a hegedű órák láto-

gatói és az újságíró 

palánták.  

MÁK Szemek 
 

A MÁK Szemek szerkesztősége  

ELBÚCSÚZTAK 

Iskolánk egykori diákja, Tarr Borbála az előző tanévben ballagott el 

intézményünkből, tavaly ő töltötte be a diákönkormányzat elnöki 

posztját. Búcsúbeszédét könnyek között, meghatódva nem tudta a 

ballagáson befejezni, de most a MÁK Szemek hasábjain mindenkitől 

elköszön az immár gimnazista Bori. 

Kedves Tanáraink, Diáktársaim, Kedves Szülők és Hozzátartozók! 
Tavaly ilyenkor a Diákönkormányzat nevében búcsúztattam a ballagó 

8-osokat. 
Szinte észrevétlenül telt el ez az egy év, pedig nagyon sok minden 

történt velünk. Tavaly számot vetettem egy-két hétköznapi dologról, 

ami történhet egy diákkal, de most én búcsúzom tőletek a Diákönkor-

mányzat nevében. 
Kedves elsősök! Ilyen ballagás még nem volt, ahol az elsősök is részt 

vettek, ezért érezzétek magatokat különlegesnek. Hét év múlva ti is 

így búcsúztok majd az akkori elsősöktől! Az még sok idő, de meglát-

játok hamar el fog jönni. 
A másodikosoktól is búcsúzom, akik egyrészt családtagjaim, másrészt 

az iskola ügye színfoltjai már két éve egész nap.  
Kedves harmadikosok! Ti már nagyok vagytok a kicsik között, és 

nagyon sok élményetek van az iskoláról. Jó hírem van! Nem kell töb-

bet megosztani az almátokat velünk! KÖSZÖNJÜK! 
Most tőletek búcsúzom negyedikesek! Nélkületek nem működne a 

MÁK Szemek újság, a dráma és a rajz tagozat. Köszönjük az iskolán-

kért végzett munkátokat! 
Ötödikesek! Ti vagytok a legtöbben az iskolában, vigyázzatok egy-

másra és tanáraitok lelki épségére! 
Kedves hatodikosok! Minket baráti szálak kötnek össze, a sok közösen 

szerzett élmény örök emlék less számotokra is. Például a Fonyód ligeti 

Erzsébet tábor 
Tőletek a legnehezebb elválni hetedikesek! Emlékeztek még amikor 8 

évvel ezelőtt még óvodásként meglátogattatok minket nagy és okos 

iskolásokat? Legtöbb időt veletek töltöttünk el itt. Emlékeztek még a 

Madarak- Fák napjára, Zöld napokra, a közös versenyre készülésre, a 

suli bulikra, a tánciskolára, a Karácsony Sándor kupára és egyéb közös 

programokra, amelyeket együtt éltünk meg.  

Jó volt ide járni! 
Köszönöm, hogy megbíztatok bennem és ebben a tanévben én lehet-

tem a Diákönkormányzat vezetője! Kívánom mindenkinek, hogy érez-

ze olyan jól magát, mint ahogy én éreztem magma ebben az iskolában! 

Tarr Borbála 



 

 

Elsősök az iskolában 

VIII. évfolyam 1. szám 2015. november-december 5 

Tanító nénik :  

Katonáné Gáll Julianna és 

Katona Julianna 

1. Balogh Angelika Mirella 

2. Bíró Albert 

3. Broschek Áron 

4. Kiss Hanna Lívia 

5. Kovács Zoltán Károly  

6. Lengyel Dzsenifer 

7. Makula Csenge Noémi 

8. Makula István 

9. Nagy Nóra Szilvia 

10. Papp Alexander 

11. Rácz Patrik Imre 

12. Szép Noémi Bernadett  

13. Szőllősi Réka 

14. Tóth Rados Merse 

15. Veress Gábor 

Tanító nénik:  

Horváth Sándorné és Lukács 

Zsuzsanna 

1. Balogh Antónia Bianka 

2. Balogh Szilvia Zsanett 

3. Berki Ferenc 

4. Faragó Fruzsina 

5. Katona Kristóf 

6. Kecskeméti Róbert 

7. Kordás Attila 

8. Kósa Norbert 

9. Maczó Anakin 

10. Madar Inez Enikő 

11.Mező Ramóna Miranda  

12. Pércsi Lara 

13. Társi Roland Ádám 

14. Tóth Albert Krisztián 

15. Tóth Melinda Vanda 
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Nyári emlékek 

A nyári szünet mindig izgalmas és sok érdekes ka-

landot tartogat a diákoknak.  

Még alig kezdődött el a tanév, de vannak, akik már a 

következő vakációt várják. Míg a következő szünet be 

nem köszönt, addig is olvassatok el néhány visszaem-

lékezést a 2015-ös nyár legszebb pillanatairól.  

TÁBOROS NYÁR 

Erzsébet tábor  

A 2014/15-ös  tanév lezárását követően, nemsokára 

újra találkoztam kis barátaimmal az Erzsébet- tábor-

ban, amelyet az iskola szervezet a gyerekeknek. 

A tábor lényege az volt, hogy a faluban található érté-

keinkkel jobban megismerkedhessünk. Megnéztük 

Pécsi Sándor magángyűjteményét, amely nagyon ér-

dekes és tanulságos nap volt, megtudtuk, hogy régen 

az őseink milyen szerszámokat használtak, hallhatunk 

érdekes történeteket. Másnap megnéztük a helyi Re-

formátus Templomot. Ez különösen is a szívemhez 

közel áll, mivel az édesapám  a lelkipásztor. Minden 

egyes alkalommal csodálattal hallgatom meg a temp-

lom és az orgonánk történetét. Különösen tetszik a 

faboltozat, amely a környéken egyedüli. Meglátogat-

tuk Földes Község Strandját, amely gyógyvizes 

strand. Megtudhattuk miért is van jó hatással  szerv-

erezetünkre a melegvizes gyógyvíz.  Helyi értékeink 

mellet még megismerkedhettünk régi hagyományőrző 

dolgokkal is: az üveg festéssel, a fazekas mesterséggel 

és többek között a faragással is. Nagyon fontos, hogy 

helyi értékeinket átadják számunkra,  hogy mi is a kö-

vetkező generációnak át tudjuk adni, mert így marad 

fenn a magyarság és őseink emlékei. 

Hittan és mazsorett tábor  

Az Erzsébet tábort követően kezdődött a hittan tábor. 

Minden nap Mariann néni megismertetett egy törté-

nettel bennünket, amihez volt feladatlap, amelyet kö-

zösen ellenőriztünk, hogy ki mennyire emlékezett a 

történetre. Öt napig tartott a tábor, minden nap volt 

kézműves foglalkozás: szövés, porcelán festés, haris-

nya virág és még sorolhatnám. A táborunk lényege a 

hit és a szeretet elsajátítása. Sajnos az öt napból csak 

kettő napon tudtam részt venni mert Biharnagybajom-

ba mentem mazsorett-táborba, ahol nagyon sok új dol-

got tanultam és sok új barátom lett. A mazsorett-

táborban megtanultam, hogy miért is kell odafigyelni 

és koncentrálni a helyes testtartásra. Ha a megfelelő 

testtartás, bátorság megvan, akkor a kitűzött célt meg 

lehet valósítani. Nagyon jó volt az a három napos in-

tenzív testmozgás. 

Szerintem mindenki életében fontosnak kell lennie az 

értékeink őrzésének , hitünk és szeretettünk erősítésé-

nek és testünk megfelelő karbantartásának. Én a nyá-

ron mind a hármat megtapasztaltam és nem bántam 

meg egyiket sem. 

Kovács Viktória 5.a 

Erzsébet- tábor 

A suli vége után néhány nappal már el is kezdődött a 

tábor. Ezt a nyári programot iskolánk pedagógusai 

szerveztek nekünk az Erzsébet- program keretében.  

Két turnusba voltunk osztva, a felsősök és az alsósok 

külön. Mi még az alsós csoportba kerültünk.  

Az első napon a megérkezésünk után csoportokra osz-

tottak minket, majd reggelizni mentünk.  

A délelőtt folyamán elkezdtük megtanulni a tábori 

dalt, amit dr. Sápy Szilvia tanár néni zongorakíséreté-

vel sajátíthattunk el.  

Az első nap feladata volt, hogy minden csapat készít-

sen csapatcímert, amin szerepelnie kellett a csapatnév-

nek is.  

Minden napunk pontos napirend alapján zajlott. De 

soha sem unatkoztunk megismerkedtünk különböző 

népi mesterségekkel, és népi játékokkal. Sőt még nép-

táncoltunk is.  

De nem csak az iskola falain belül töltöttük a hetet. A 

tábor negyedik napján elmentünk Debrecenbe az állat-

kertbe, pénteken pedig a strandra látogattunk el.  

Nagyon jó volt ez a tábor, csak nagyon hamar vége 

lett.  

Tóth Boglárka, Veress Otília  

és Volánszki Anna 5.b 
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TOP 10-ES LISTA 

10. Wellhello– Rakpart 

9. Violetta– En mi mundo 

8. Szerencsekirály ft. Majka– Változnak az idők 

7. Caramel—Még egyszer  

6. Major Lazer & DJ Snake feat. MO—Lean On  

5. Robin Schulz feat. Francesco Yates— Sugar  

4. Wellhello—Gyere és táncolj  

3. P!NK—Today`s The Day  

2. Jess Glynne- Don`t Be So Hard On Yourself  

1. AVICII- íFor a better day 
Összeállította: Bene Alexa 4.a  

Mályvacukros nasi 

Hozzávalók: 

A ropogós kekszkéreghez 

5 egész teljes kiőrlésű (digestive) 

keksz 

A pudinghoz 

750 ml (3 bögre) teljes tej 

2 nagy tojás sárgája 

115 gr (0,5 bögre) cukor 

25 gr (0,25 bögre) kukoricaliszt 

0,25 teáskanál finom só 

115 gr tejcsokoládé, durvára fel-

vagdosva 

30 gr étcsokoládé 

2 evőkanál nem-sózott vaj 

1,5 teáskanál tiszta vanília kivonat 

A tetejére: 50 db kicsi mályvacukor 

2 teljes kiőrlésű keksz, nagy darabokra törve 

Elkészítéshez: 6 db 150 ml űrtartalmú vastag falú üveg-

edény (pohár) flambírozó pisztoly 

Elkészítés: 

A kekszkéreg elkészítéséhez a kekszeket egy ételdaraboló 

edényébe helyezzük, majd morzsává őröljük. Mindegyik 150 

ml-es edénybe 2 evőkanál teljes kiőrlésű kekszmorzsát mé-

rünk ki. A kekszmorzsát egy kanál hátával az üvegedény 

aljára nyomkodjuk. A maradék kekszmorzsát félretesszük. A 

puding elkészítéséhez a tejet a tűzhelyen egy lábasban fel-

forrósítjuk (de nem forraljuk fel!). Használhatunk hőálló 

edényt és mikrohullámú sütőt is, ebben az esetben kb. 1 per-

cig magas teljesítményen melegítjük. A tojássárgáját egy 

közepes előkészítő edénybe ütjük, felverjük, majd hozzáad-

juk a forró tejet. Először csak lassan, folyamatos keverés 

mellett, nehogy a tojás összeálljon rántottává. Addig folytat-

juk, míg az összes tejet hozzáadtuk. A cukrot, a sót és a ku-

koricalisztet egy közepes lábasba öntjük, majd simára kever-

jük. Lassan, folyamatosan és egyenletesen öntve, nehogy 

összecsomósodjon, belekeverjük a tejes keveréket. Közepesen 

alacsony tűzön főzzük, folyamatos keverés mellett, míg a 

keverék besűrűsödik és bugyogni kezd (kb. 10 percig). Hoz-

záadjuk a tej- és az étcsokoládét, és kb. 2 percig kevergetjük, 

míg a csokoládé teljesen el nem olvad. Ekkor levesszük a 

tűzről és belekeverjük a vajat, valamint a vanília kivonatot. 

A pudingot szétosztjuk az üvegedényekbe, lehűtjük, és 2-3 

órán keresztül hűtőszekrényben tároljuk, míg teljesen össze-

áll. Az édesség tetejének elkészítéséhez, tálalás előtt két 

órával kivesszük az üvegedényeket a hűtőből, hogy szobahő-

mérsékletre melegedjenek. Közvetlenül a tálalás előtt a pu-

ding tetejére a félretett teljes kiőrlésű kekszmorzsából újabb 

réteget adagolunk. Ezt a miniatűr mályvacukrokkal fedjük 

le. A mályvacukrokat flambírozó pisztollyal megbarnítjuk. 

Mindegyik üveges desszert tetejét egy nagyobb darab keksz-

szel tesszük teljessé.               

Gyűjtötte: Kovács András 4.b 

 

Boci Muffin 

Hozzávalók 4 adaghoz:  

2.5 dl tej 

3 db tojás 

6 dkg cukor 

4 dkg finomliszt 

5 dkg vaj 

3 evőkanál cukrozatlan kakaópor 

1 db vaníliás cukor 

5 dkg csokoládé 

Elkészítés: 

1.A tejből,lisztből és  a vajból besamel mártást készí-

tünk,közben adjuk hozzá a vaníliáscukrot. Kicsit kihűtjük.  

2. A három tojást felverjük habosra a cukorral,majd hozzá-

keverjük a főzött krémhez. 

3.Elfelezzük a krémet, és  az egyikbe tesszük a kakaót és az 

olvasztott csokit. Hogy egyforma sűrűségű legyen mindkét 

tészta,a sárgához hozzákeverünk még két evőkanál lisztet. 

4.Kivajazott-lisztezett muffin formába kanalazzuk felváltva 

a két krémet.   

5. A tepsit vízfürdőbe állítjuk és megfürdetjük. Sütési hőfok 

180 fok. 

Ezt te is nagyon könnyen elkészítheted! 

Gyűjtötte: Szabó Kinga 5.b 

Kekszes-almás sütés nélkül 

Hozzávalók: 

A tetejére: 4 evőkanál porcukor 4 evőkanál keserű kakaópor 

5 dkg Rama 

A tésztához: 50 dkg háztartási keksz (ha lehet, akkor szögle-

tes forma) 3 csomag (12 dkg) Dr. Oetker eredeti Puding Va-

níliás 20 dkg kristálycukor (méz is lehet) 8-10 evőkanál víz 8 

dl víz 1,25 kg alma 

Elkészítés:  

1.Az almát meghámozzuk, kicsumázzuk és nagy lyukú resze-

lőn lereszeljük. Lábasba rakjuk, 5 dl vizet ráöntünk, a cukor-

ral ízesítjük, 8-10 perc alatt puhára főzzük. Ha mézzel ké-

szítjük, akkor azt a már puha almához keverjük. 

2.Közben a vanília ízű pudingport 3 dl vízzel kikeverjük, az 

almához öntjük és kevergetve 2 percig főzzük, ezalatt jól 

besűrűsödik. 

3.Egy kb. 28 x 23 cm-es tepsi alját keksszel kirakjuk (ritkán 

lehet négyszögletű kekszhez jutni, ezért a hagyományos ke-

rek is jó hozzá, amit szintén a tepsibe rakunk, az üres he-

lyekre pedig kis darabokat tördelünk belőle).  

4.A meleg almakrémet egyenletesen rákenjük. A tetejére 

szép sorban keksz kerül (kerek kekszek esetén az üres terü-

leteket tört darabokkal kitöltjük).  

5.A kakaóport a porcukorral és a 8-10 evőkanál vízzel kever-

getve felforraljuk, a tűzről levéve a Ramát hozzáadjuk, majd 

ezt a mázat a sütemény – pontosabban a keksz – tetejére 

kenjük.  

6.Jól behűtjük, ezalatt nemcsak összeérik egy kicsit, hanem 

össze is áll, így lehet majd szeletelni.  

Gyűjtötte: Balogh Laura 5.b  

A SÜTIK VILÁGA 



 

 

TISZTA VICC… :-) 

A tanító néni az osztást magyarázza:  

- Móricka, az apukád, az anyukád, a testvéred és te 

ültök az asztalnál.  

Az anyukád kiveszi a hűtőből a tortát. Hány szeletre 

vágja, hogy mindenkinek jusson?  

- Négyre!- feleli Móricka. 

- Helyes! És mit tesz anyukád, ha váratlanul beállít a 

nagynénéd és a nagybácsid?  

- Visszarakja a tortát a hűtőbe!  

 

Tanév kezdete van, leküldi Isten Szent Pétert a Föld-

re, hogy nézze meg, mit csinálnak az egyetemi hallga-

tók. Jár-kel Szent Péter, mikor visszamegy kérdi tőle 

Isten, mit látott. 

- Hát, az orvosi egyetemen tanulnak, a jogon úgyszin-

tén. De a Műegyetemen... csak buliznak. 

Év közepén megint leküldi Szent Pétert. Mikor visz-

szajött, megkéri, mondja el mit látott. 

- Az orvosi egyetemen szakadtak bele a tanulásba, a 

jogon ugyanúgy. De a Műegyetemen buliznak, lóg-

nak, szórakoznak. 

Év végéig többször megismétlődik a helyzet, mikor is 

vizsgaidőszak előtt megint lemegy Szent Péter, mikor 

visszajött, kérdi Isten tőle: 

- Nos, mit láttál? 

- Az orvosin reggeltől estig, megállás nélkül tanul-

nak, izgulnak, a jogon szintén. 

- Hát a Műegyetemen? 

- Ott már csak imádkoztak... 

- Imádkoznak? Jó! Akkor ezeket átengedjük! 

 

Idős néni kopogtat a tanári ajtaján: 

- A Pistike nagymamája vagyok és szeretném elkérni 

az unokámat az utolsó óráról. 

- Az lehetetlen! Pistike ma nem is jött iskolába. 

- Akkor hol van? 

- Azt hiszem, az Ön temetésén. 

 

- Mi volt ma az iskolában, kisfiam? 

- Anya, ma én voltam az egyetlen aki jelentkezett, 

amikor a tanító néni kérdést tett fel! 

- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés? 

- Ki törte be az ablakot? 

 

Két kutya beszélget.  

Kérdezi az egyik: - Melyik drótot kell elvágni, ha egy 

bombát akarok hatástalanítani? 

- A pirosat. 

- De hát mi színvakok vagyuuuuuunk!!!!!!!!  

 

Összeállították: Bene Alexa, Kovács András és  

Nagy Ágnes 

R e j t v é n y  

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:  

Balogh Laura, Bene Alexa, Bene Barbara, Bíró Bianka, Fábián Attila, Fábián Krisztina, Hegyes Dzsenifer, Joó Réka, 

Kovács András, Kovács Viktória, Nagy Ágnes, Szabó Kinga, Szőnyi Gabriella, Tóth Boglárka Varga Cintia, Veress Otília 

Petra, Volánszki Anna, Volánszki Boglárka Lukács Zsuzsanna tanító néni (szerkesztő) 

Köszönetet mondunk az intézmény azon dolgozóinak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a lap megjelenésé-

hez.  

MÁK Szemek        8 

Ha sikerült megoldanod a feladatokat, írd rá a megfejtésszelvényre a 

megfejtéseket (ne felejtsd el ráírni a neved és osztályod). Majd dobd 

be a portánál elhelyezett Mákszemek feliratú dobozba legkésőbb 

2015. december 11-ig, péntekig. Sorsolás 2015. december 14-én, 

hétfőn a nagyszünetben lesz.  

Megfejtésszelvény 8.évfolyam 1. szám 

Keresztrejtvény: ________________________________________ 

Betűrejtvény:___________________________________________ 

________________________________________________________ 

Képrejtvény:____________________________________________ 

Név, osztály:____________________________________________ 

Rakd sorrendbe a betűket és 

írd rá a szavakat a megfejtés 

szelvényre! Ha jól dolgoztál 

három ősszel kapcsolatos 

szót találsz! 

Készítette: Fábián Attila 

6.a  

Keresd meg a betűrácsban 

az alábbi szavakat, ame-

lyiket nem találtad meg a 

megadott szavak közül írd 

a megfejtésszelvényre! 

GESZTENYE, KÖD, SZŐ-

LŐ, MAKK, ŐSZ, MÁR-

TON NAP, ADVENT, 

DIÓ, SZÜRET, ALMA, 

KÖRTE, ESŐ, OKTÓ-

BER, BIRS, LEHULLIK, 

LIBA 

Készítette:  

Bene Alexa 4. a  

M Á R T O N N A P 

A K S S Z Ü R E T 

K Ö D Z A U I M B 

K R I Ő L I B A I 

W T Ó L M N O Ő R 

Q E S Ő A V E S S 

O K T Ó B E R Z B 

L E H U L L I K E 

Készítette: Fábián Krisztina 8. a  


