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Mára már hagyománnyá vált is-

kolánkban a közös szavalás a Ma-

gyar Kultúra Napján. A legkiseb-

bekben bizonyára felmerült a kér-

dés, hogy miért ünnepeljük janu-

ár 22-én a Magyar Kultúra Nap-

ját? Kölcsey Ferenc 1823-ban 

ezen a napon tisztázta le a Him-

nusz kéziratát.  

Idén is hasonlóan emlékeztünk 

meg erről a jeles napról, mint az 

előző években. 

Reggel iskolagyűléssel kezdtük a 

napot. Igazgatóhelyettes néni nyi-

totta meg az egész napi programot. 

Természetesen nem hiányozhatott 

a Himnusz és a Szózat sem. A 

nemzeti himnuszunkat közösen 

énekeltük el, majd elszavaltuk Vö-

rösmarty Mihály költeményét.  

A gyűlés után az elsősökön kívül 

mindenki órára ment. Iskolánk leg-

kisebbjei mesesarokkal emlékeztek  

az első és második órában. Az első 

és második évfolyamosok után a 

harmadik és negyedik évfolyamo-

sok már versekkel készültek, mint 

a felső tagozatosok.  

A negyedik órában már ránk, ötö-

dikesekre került a sor. Az ötödik 

órában a népes létszámú hatodik 

évfolyamosokon volt a sor. A déle-

lőttöt pedig a hetedik és nyolcadik 

osztályos tanulók fejezték be a ha-

todik órában.  

Nagy Ágnes 5.b  
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A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lapja 



 

 

 2 MÁK Szemek       

A fö ldes i tudós professzor  

Iskolánk névadójára, Karácsony Sándorra emlékez-
tünk január 11-én iskolagyűlés és rendhagyó tanórák 
keretében. A tudós professzor születésének 125. év-
fordulója alkalmából a felső tagozatos osztályok kiál-
lítással is készültek. Igazgató néni a következő sza-
vakkal emlékezett a nagyhírű professzorra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iskolánkban hagyomány már, hogy minden év január ele-
jén emlékezünk névadónk Karácsony Sándor munkássá-
gára. 
Az idősebb tanulóink már sokféle ismerettel rendelkeznek 
róla, de a legkisebbekben ott bujkál a kíváncsiság: Ki volt 
Karácsony Sándor, miért viselheti iskolánk az Ő nevét?  A 
születésnap jó alkalom arra, hogy közösen felidézzük 
alakját, újra-és újra számba vegyük az az életutat mellyel 
a maga korában, és halála után is szolgálta és szolgálja a 
mai napig a magyar oktatás ügyét.   
Válaszoljunk hát az első kérdésre: Ki volt Karácsony Sán-
dor?  A teljesség igénye nélkül azt mondhatnánk: 
 Karácsony Sándor pedagógus, újságíró, író, ifjúsági moz-
galmak vezetője, egyetemi tanár,  a szabad művelődés 
támogatója,  konferenciák elismert,  kedvelt előadója, hívő 
református volt, aki az  1900-as évek első felében tevé-
kenykedett . 
A kérdés második részére - Miért viseljük, viselhetjük az 
Ő nevét? már részletesebb magyarázatot igényel. Erre az 
életút felidézésével válaszolhatunk.   
Először azért, mert ő is földesi ember volt.  Karácsony 
Sándor 125 évvel ezelőtt 1991. január 10-én Földesen 
született, a templom szomszédságában álló házban. Szü-
lőháza már nem található meg. Helyén az alsó tagozatos 
iskolaépületünk áll. 
Kedves első és másodikos diákok!  Ti most éppen azon 
az udvaron játszatok nap, mint nap, ahol annak idején 
Karácsony Sándor is játszott gyermekkorában. Földmű-
ves, gazdálkodó családban nevelkedett. Hárman voltak 
testvérek. Édesapja Karácsony Zsigmond sokat olvasó 
művelt ember, okleveles mezőgazda, és édesanyja Papp 
Mária nagy szeretetben nevelték két húgával együtt.  
Másodszor azért választhattuk névadónknak, mert diák-
ként mindig példamutatótan tanult.  Itthon a földesi elemi 
iskolában, majd 10 éves korától a Debreceni Református 
Kollégiumban, mindvégig kitűnő tanuló. Kitűnő érettségi 
után a budapesti Pázmány Péter Egyetem bölcsészhall-
gatójaként magyar-német tanári szakon folytatja tanulmá-
nyait. Közben vendéghallgatóként külföldi egyetemi tanul-
mányokat is folytatatott. 
Harmadsorban azért választhattuk követendő példaként, 
mert életének jelentős részét a neveléssel töltötte. .. 
Névadónak az intézmények olyan személyiséget válasz-
tanak, akinek életútja, munkássága maradandó értékeket 
képvisel, kapcsolódik tevékenységéhez.  
Számunkra, s a magyar iskoláknak is legfontosabbak a 
lélektani és az ifjúság nevelésével kapcsolatos művei, 
melyekben a kisgyermekkortól a felnőtt kor végső határá-

ig dolgozta ki nevelési rendszerét, s melyekben megfogal-
mazottak a napjainkban is igazak, megfontolandók.  
Karácsony Sándor a gyermekről azt tartotta, hogy auto-
nóm személyiség, de egyben társas lény is, és ezért fejlő-
dése, növekedése csak közösségben képzelhető el. Kö-
zösségben mely normák szerint működik.  Közösség a 
család, az óvodai csoport, jelen esetünkben az osztály- 
az iskolai, az intézményi közösség.  A közösség számára 
legfontosabb az, hogy mit tart értéknek. A mi közössé-
günkben érték az, ha az egyik ember tiszteletben tartja a 
másik embert. Az elért eredményeket pedig mindig közös 
sikernek tekintjük. 
A közösségi értékek mellett vannak, és kell, hogy legye-
nek egyéni értékek is.  
Kedves diákok!  Ha most azt kérdezném tőletek: Számo-
tokra mi az érték? Mit válaszolnátok: a család, a szeretet, 
az egészség, a tudás, vagy a játék? 
De úgy is kérdezhetném: Mi a fontos a gyermeki életetek-
ben? Tudtok-e különbséget tenni értékes és értéktelen 
között. Számotokra hasznos vagy haszontalan között.  
Karácsony Sándor egyik kijelentése így szól: Enni kell, de 
olvasni muszáj! Mindennap és minél többet. Minél többet, 
azért, hogy az egyre bővülő, egyre nagyobb terjedelmű 
ismeretanyaggal is könnyen megbirkózzatok. 
Ha titokban bepillanthatnék, tanulóink iskola utáni életé-
ben vajon mit látnék? Mindenféle titkos mágia nélkül is 
tudhatom: Számítógép – televízió – mobiltelefonos játék – 
végeláthatatlan semmitmondó csevegés a közéleti inter-
netes oldalakon tölti ki szabadidőtök jelentős részét.  Ol-
vasás- netán könyv, tankönyv, leckeírás és gyakorlás? 
Minimális időben van jelen.  
Eszetekbe jutott-e már elgondolkozni, hogy hasznos vagy 
haszontalan így tölteni napot- nap után. Mi ebben az ér-
ték. Segít-e ez benneteket ez az életvitel a további élete-
tekben.  
Karácsony Sándor életútja, kitartása, elkötelezettsége azt 
példázza mindannyiunk számára, hogy a tanulás, a tudás 
mindig érték volt, és mindig is érték lesz digitális világunk-
ban is.  

A tanulás a diák számára a leghasznosabb tevékenység. 
Olyan munka, melyhez szeretet, kitartás, szorgalom 
szükséges. 
A gyermek Karácsony Sándor igen érdeklődő, a világ 
dolgaira kíváncsi okos fiú volt. Szeretett tanulni, a nehé-
zségek mindig további kitartásra és szorgalomra serken-
tették. Személyes példája legyen számotokra is követen-
dő. 
 Karácsony Sándor tudós létére nem tartotta rangján 
alulinak, hogy megértő szeretettel adjon jó tanácsokat 
például a „Leckék a leckéről” című zsebkönyv nagyságú 
művében tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak.  
Eszetekbe jutott-e már ezeket a tanácsokat alkalmazni, 
amikor nehézségetek támadt?  
1,  Ne muszájból, ne vakon – tanácsolja Karácsony Sán-
dor, Tanulj azért, mert tanulni érdemes, értelmes és ér-
dekes. Ne egyik napról a másikra, láss előre, messzebb-
re, ha látod a távolabbi célt, az megkönnyíti a hozzáve-
zető utat.” 
 A tanulnivalót első nekifutásra Karácsony Sándor sze-
rint meg kell próbálni, egyben megérteni, másodikra fel 
kell aprózni, mert úgy könnyebb megtanulni, de aztán 
újra össze kell rakni, mert csak úgy illeszkedik az előző-
höz és kapcsolható a következőhöz. 
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 Minden tantárgynak van értelme, érdekessége, csak meg 
kell találni a benne rejlő értéket. A diáknak meg kellene 
értenie, hogy az iskolai tankönyvekben szereplő tananyag 
a körülöttünk lévő világ maga. A világban pedig csak akkor 
tudunk jól boldogulni, ha megfelelő ismeretekkel rendelke-
zünk róla.  
Minden munkának, így a tanulásnak is akkor lesz igazi 
eredménye, ha az ember célokat fogalmaz meg a maga 
számára, úgy hogy tisztában van saját képességeivel, 
erősségeivel, gyengeségeivel. A céltalan ember számára 
az élet haszontalanul elpereg. Ahhoz, hogy ez ne történ-
jen meg: 
 Kedves tanuló! Kérdezd hát meg magadtól: 
Mi a célod az életeddel? 
Mi szükséges a célod eléréséhez?  
Mit kell tenned? Mennyi időre lesz szükséges?  
Hogyan fogsz hozzá, hogy a célba juss? 
A nyolcadikosok most fontos döntés előtt állnak. Ki kell töl-
teniük a középiskolai tanulmányokra jelentkező lapot.  
Remélem mindenki megfogalmazta már magának az el-
érendő célt, vagy célokat, és gondolt a középiskolás évek 
utáni életére is.  
A nevelés két ember, a nevelő és a növendő közös munká-
ja.  
 Karácsony Sándor nemcsak a diákokat segítette intelmei-
vel, nekünk, tanároknak is útmutatást adott arra, hogyan 
végezhetjük nevelő munkánkat egyre hatékonyabban. Az a 
pedagógus, aki szereti munkáját és emberi közösséget al-
kot, a nálánál fiatalabbakkal az segíti a gyermeket, amikor 
az elfárad, ösztönzi, amikor ellustul. 
Kedvet csinál neki, amikor erőt vesz rajta az elkerülhetetlen 
unalom, 
Erősíti, amikor lankad , 
 S ott van mellette, hogy érezze: nincs egyedül a világon –
„Karácsony Sándort a második világháborút követő idő-
szakban a dogmatizmus erősödése miatt kényszernyugdí-
jazzák. Tanári munkáját sem folytathatja.  Az 1952-ben be-
következett halála után pedig több évtizeden keresztül mél-
tatlanul mély hallgatás vette körül munkásságát. Az 1989-
es rendszerváltás követő időben azonban egyre többen 
ismerkednek meg műveivel, pedagógus pályájával.  
Karácsony Sándor tanári munkája mellett végzett akadémi-
ai, írói, mozgalmi tevékenységét idézik az aulában kiállított 
felsős osztályaink által összeállított tablók, melyeket jó szív-
vel ajánlok áttekintésre mindannyiunknak. 
Névadónk életútja Földesről indult, munkája, magánélete 
Debrecenben és Budapesten teljesedett ki, de családjához, 
a szülőfalujához, az itt élő emberekhez fűződő szeretete 
végigkísérte egész életét. Felnőttkorában is örömmel jött 
mindig haza, írásában gyakran emlegeti családját, a szülő-
faluját. Emlékét művei mellett őrzik még élő Lányai és csa-
ládjai, egykori egyetemi diákjai, többek között a Péceli 
Csökmei Kör, a Karácsony Sándor Művelődési Társaság. 
Születésének 125. évfordulóján kívánom 
valamennyiünknek, dolgozzunk, tanuljuk továbbra is úgy, 
hogy méltóképpen viselhessük még hosszú ideig nevét.  
Karácsony Sándor jelmondata szerint úgy hogy „Ki-ki vilá-
gítson a maga helyén.” 

Horváth Sándorné  
 

S, hogy mit tudtunk meg mi diákok Karácsony Sándor-
ról? 

Gyermekkora  
Karácsony Sándor 1891. január 10-én született Földesen. 
Szülőháza a mostani Emeletes iskola helyén volt.  
Településünk híres szülötte pedagógiai-, filozófiai író és 

egyetemi tanár volt.  
Karácsony Sándor az iskolában hamar kitűnt éles eszével 
élénk fantáziájával, folytonos érdeklődésével, rendkívüli 
emlékezőképességével.  
Az akkori szokásnak megfelelően öt osztályt végzett, min-
det „első szék elsőként”, vagyis a legjobb tanulóként.  
Elemi iskolai élményeiről több művében is írt, legrészlete-
sebben a Holdbéli diákélet című pedagógiai regényében.  
Az elemit a földesi iskolában járta. Tanárairól a későbbik-
ben így írt: „ Talán sohasem lettem volna pedagógus, ha 
már a földesi elemi iskolában két áldott nevelői lelkületű 
tanítóm nem lett volna.” 
Gimnáziumi évek  
1902. szeptemberében szülei beíratták a cívis város híres 
kollégiumába, ahol a gimnázium nyolc osztályát elvégezte. 
A középiskolát a Debreceni Református Kollégiumban vé-
gezte 1902. és 1910. között.  
Már a diákévei alatt világosan látta, hogy őt az Isten tanár-
nak teremtette. 1910-ben kitüntetéssel érettségizett. Édes-
anyja mindenáron mezőgazdasági akadémiára akarta kül-
deni, de ő ragaszkodott a tanári pályához, így érettségi 
után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem böl-
csészkarának hallgatója lett magyar-német szakon.  
Egyetemi évek  
Az egyetem megkezdése előtt egy évet szolgálnia kellett a 
közös hadseregben. Az „önkéntes” katonai évét saját elha-
tározásából szülőföldjétől távol, Tirolban töltötte. A szolgá-
lat letelte után 1911-től 1914-ig a budapesti Magyar Tudo-
mányegyetem magyar– német szakán tanult, közben pedig 
vendéghallgatóként járt Münchenben, Bécsben, Grazban 
és Genfben. 
Az első nagy háború évei 
1914. július 22-én éppen fegyvergyakorlatot teljesített az 
Isonzó partján lévő Tolmein városában, amikor megtörtért a 
hadüzenet. A Kelet– Galíciai frontra került és az első ütkö-
zetek egyikében olyan súlyosan megsérült, hogy egész 
életében két mankóval kellett járnia. 1915 nyarát betegsza-
badságon töltötte Földesen, ahol folytatta a korábban meg-
kezdett néplélektani gyűjtőmunkáját. 1918. augusztus 12-
én kapta meg tanári oklevelét.  
Pedagógiai, közéleti évek 
1934 és 1942 között magántanárként dolgozott Debrecen-
ben. Az előadásain mindig népes hallgatóság volt. 1942 
július 1-jén a debreceni bölcsészkaron pedagógiai profesz-
szornak nevezték ki. 
1944 szeptemberé-
ben visszatért Buda-
pestre. 1945 február-
jától több közéleti 
tevékenységbe is 
kezdett.  
Nyugdíjazásától  
haláláig 
A politikai változások 
miatt 1950. augusz-
tus 1-jén nyugdíjazták. Utolsó éveiben gyakran tartózkodott 
Földesen. 1952. február 23-án Budapesten következett be 
halála. Utolsó útjára rengeteg tisztelője kísérte el. 
Földes híres szülötte a budapesti Kerepesi temetőben 
nyugszik, ahol minden évben pedagógus napon tisztelői 
koszorúkat helyeznek el. Az előző tanévben iskolánk akkori 
4. évfolyamos tanulói is elhelyezték az emlékezés virágait.  
Bene Alexa, Hegyes Dzsenifer, Kovács András, Kovács 
Vikória, Nagy Ágnes, Szabó Kinga, Volánszki Anna, 
Volánszki Boglárka 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

2016. február 12-én, pénteken délután az alsós munkaközösség 

megrendezi a hagyományos télkergető vidám farsangi felvonulását 

az iskola tornatermében. A jelmezesek belépése ingyenes.  

2016. február 15-19-ig nyílt napokat szerveznek a Művészet Iskola 

tanszakain. Részletesebb információk a szaktanároknál. 

2016. március 4-én, pénteken a felső tagozatnak tavaszi suli-buli 

lesz  az aulában. 

2016. március 5. szombat munkanap. Ezen a napon iskolába kell 

jönni, március 14. hétfőt dolgozzuk le. 

2016. március 8. Nemzetközi Nőnap. 

2016. március 11. péntek megemlékezés az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc eseményeiről. Az ünnepi műsort a 4. évfolyamos 

tanulók adják elő. 

2016. március 23-án szerdán rendezik meg a Művészeti Iskolások 

hagyományos Jótékonysági gáláját.  

A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart. A szü-

net előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. szerda, a szünet 

utáni első tanítási nap március 30. szerda. 

Összeállították: MÁK Szemek 

VERSENYEREDMÉNYEK 

Matematika 
Az Alapműveleti Matematika Verseny helyi fordulóján a kö-

vetkező eredmények születtek:  

4. évfolyam   5. évfolyam 
I. Tóth Levente 98%  I. Szabó Kinga 5.b 75% 

II. Koncz Zalán 86%  II. Nagy Ágnes 5.b 70% 

    Mezei Csongor 86% 

III. Jakab-Ács Gábor 76%  III. Kiss Szilvia 5.a 63,6% 

 

6. évfolyam   7. évfolyam 
I. Jenei Balázs 62%   I. Csörmök László 60% 

II. Balogh Petra 56%  II. Domokos Csilla 58% 

 

8. évfolyam 
I. Bíró Bianka 80% 

II. Erdei Fruzsina 58% 

III. Sápi Márta 50% 

Rajz és festészet 
A Földes Községi Könyvtár Népmese Napja címmel meghirdetett 

rajzpályázatán az alábbi festő tagozatos tanulók lettek díjazot-

tak: 

1. helyezett: Körtvélyesi Kata, Pércsi Lara, Csiki Dávid, 

Gerzsényi Zsolt, 

2. helyezett: Faragó Fruzsina Zita, Biczó Nikolett,  

3. helyezett: Makula Kiara,  

Különdíjas: Kecskeméti Lívia, 

 

A Generali Biztonságért Alapítvány „Mozgás és egészség - Irány 

a természet!” rajzpályázaton Gyenge Zsófia, Engi Orsolya, és 

Kovács Gréta alkotását 25 000- 25 000 Ft-os vásárlási utalvány-

nyal díjazták a szervezők. 

 

Az Őrségi Nemzeti Park „Csodálatos lepkék” országos pályáza-

ton 3. helyezést ért el Gerzsényi Zsolt. 

 

A Magyar Államkincstár Mesterecset rajzpályázatán „Kincstár, 

avagy a zsebpénzek védelmezője” témában különdíjat nyert Sza-

bó Sára. 

 

A Földesi Értéktár Bizottság „Földesi értékeink gyermekszem-

mel” címmel meghirdetett pályázatán  

1. helyezett: Balogh Gréta, Szőnyi Gabriella 

2. helyezett: Gerzsényi Zsolt 

3. helyezett: Faragó Fruzsina Zita 

 

Karácsonyi rajz és képeslapkészítő pályázaton, Gyulán az alábbi 

helyezések születtek: 

Különdíj: Szörnyi Gabriella, Engi Orsolya, Tóth Nikolett, Ször-

nyi Henrietta, 

Jenei Dávid arany minősítést szerzett. 

 

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája „Hagyományőrzés 

az Európai Unióban” című országos pályázatán tárgyjutalomban 

részesültek az alábbi tanulók: 

Szörnyi Gabriella, Faragó Fruzsina Zita, Engi Orsolya, Daróczi 

Boglárka, Bojtor Nóra, Hegyes Dzsenifer 

 

Japán Toyama Prefektúra nemzetközi rajzpályázatán bronz 

minősítésben és tárgyjutalomban részesült intézményünk két 

tanulója: Fórián Viktória és Szívós Laura. 

 

Birkózás 

A XIII. Hódos Imre Emlékversenyen: Második helyezett: Társi 

Roland 1.b, Jenei Zoltán 3.b és Takács János 6.b. Harmadik he-

lyezett: Varga Cintia 5.b és Mátravölgyi Aladár 8.b.  

 

Minden tanulónak gratulálunk 
és további sikereket kívánunk! 

Pályázati felhívás 

Tisztelt Osztályfőnökök, Gyerekek! 

Rajzpályázatot hirdetünk intézményünk tanulói számára. A gyerekeket arra kérjük, hogy készít-

senek olyan alkotást, amely azt mutatja be, hogy milyen lesz az élet a falunkban. A pályázat címe: 

Földes a XXI. század végén 

Az osztályközösségeket arra ösztönözzük a pályázati anyag elkészítése során, hogy minél többféle technikát alkalmazza-

nak. Az alkotásokat A/4-es és A/3-as méretben várjuk. A rajzok hátulján szerepeljen az alkotó neve, osztálya, a kép címe. 

Beadási határidő: 2016. április 1. péntek 

Nyelvi- Kommunikációs Munkaközösség 



 

 

Télvíz idején– jeles napok, népszokások 

VIII. évfolyam 2. szám 2016. február– március 5 

Február (régiesen Februárius) az év második hónapja 

a Gergely-naptárban, szabályos években 28 napos, szö-

kőévekben pedig 29 napos A népi kalendáriumban böjt 

elő havaként jegyzik az év második hónapját.  

Íme néhány februári jeles nap, amit nagyanyáink meg-

figyelései alapján máig is jelentősek.  

Gyertyaszentelő 

Február 2. gyertyaszentelő napja.  

A régi megfigyelések alapján tudhatjuk, hogy ha ezen a na-

pon jó idő van, akkor későn tavaszodik. Mondogatták is: „Ha 

fénylik gyertyaszentelő, az izziket vedd elő! Vagyis, ha ezen 

a napon sütött a nap, még sokáig kellett fűteni. A „izzik”, 

pedig a kukorica kóróra utal.  

(fotó: internet) 

A másik időjárás jóslás ehhez a napoz szintén a napsütéshez 

kapcsolódik és ugyanazt jelzi, mint az előző megfigyelés. 

Úgy tartották, ha ezen a napon a medve előbújt a barlangjá-

ból és ha meglátta az árnyékát (vagyis, ha sütött a nap), 

megriadt és még visszabújt téli álmot aludni.  

Balázsolás– Balázs napja 

Február 3. Szent Balázs napjához kapcsolódik a 

„balázsjárás”, amikor az iskoláskorú gyerekek házról házra 

jártak és adományokat gyűjtöttek. A játékban tízen szere-

peltek. A perselybe összegyűjtött pénzt az iskola vagy a 

templom céljaira fordították, az ajándékképpen kapott étele-

ket pedig megették.  

Julianna napja 

Február 16-tól a néphit szerint az idő melegebbre fordulását 

várják, de ha mégis havazik, akkor "bolondoznak a Julisok", 

azaz megrázzák a dunyhájukat.  

Zsuzsanna napja 

Február 19-én, azaz Zsuzsanna napján a néphit szerint, ha 

megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz. Ha viszont nem 

énekel a madár, még fagyos napok következnek.  

Jégtörő Mátyás 

Február 24-hez, Mátyás napjához is tartozik egy időjósló 

népi megfigyelés. "Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem 

talál, akkor csinál." A mondás nem kíván külön magyaráza-

tot, hiszen ha lágy az idő ezen a napon, akkor még fagyos 

napok jönnek. Az ezen a napon fogott csukát „Mátyás-

csukájának” nevezik és egész évben bő fogást ígér. 

Szökőnap február 24 vagy 29? 

Négyévente az év második hónapja 29 napból áll. Így van ez 

2016-ban is. A szökőnap február 24. Ennek oka a római nap-

tárban keresendő, amelyben Julius Caesar kihirdette, hogy 

„a március kalendasa előtti 6. nap kettőztessék meg”, mely a 

mai naptárunk szerint február 23. napjának felel meg, me-

lyet a szökőnap követ. Ám tévesen gyakran február 29-ét 

tartják szökőnapnak. A mai naptárakban az egyszerűség 

kedvéért február 29. jelölik szökőnapként.  

MÁK Szemek 

A farsangi napokban 

A farsang a vízkereszttől, január 6-tól húshagyó-

keddig, más megfogalmazás szerint a másnapi 

hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idő-

szak elnevezése.  

Ez az időszak hagyományosan a vidám lakomák, bá-

lok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang 

jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptár-

ban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapve-

tően a gazdag néphagyományokra épül. A farsang 

csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén 

„a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó-

keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok 

közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos város-

ban ekkor rendezik meg a híres karnevált (riói karne-

vál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a far-

sang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójá-

rást. 

 

A farsangi ünnepkör kezdete 

Vízkereszt vagy háromkirályok ünnepe az egyik leg-

ősibb keresztény ünnep. Ehhez a naphoz több esemény 

is társul: a napkeleti bölcsek látogatása Jézus megke-

resztelkedése a Jordán folyóban, az első csodatétel a 

Kánai menyegzőn. Ezek közül később keleten Jézus 

keresztsége lett hangsúlyos (erre emlékeztet a vízszen-

telés), nyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatása 

került előtérbe – olyannyira, hogy a római katolikus 

egyház a második vatikáni zsinat óta csak ezt ünnepli 

vízkeresztkor, a többit más napokra helyezték át. A 

római katolikus egyházban főszabályként január 6-án 

ünneplik. A katolikus egyházban a karácsonyi ünnep-

kör advent első vasárnapjától, a karácsonyi idő kará-

csony előestéjétől a vízkeresztet követő vasárnapig 

tart. Vízkereszt a farsang kezdete. Az ünnephez szá-

mos népszokás kötődik; ezek közül ma már csak az él, 

hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát. 

Volánszki Boglárka 8. b 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_24.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_29.
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A SÜTIK ÉS ÍZEK VILÁGA 

SAVANYÚ BECSINÁLT LEVES 

Hozzávalók: 40 dkg sertéslapocka, 2 szál sárgarépa, 2 szál 

fehérrépa, 1/4 zellergumó, 1 kis fej karalábé, 1 csokor petrezse-

lyemzöld, 2 tojás sárgája, 2 dl tejföl, 2-3 evőkanál olaj, ecet, só, 

őrölt fehérbors 

 

Elkészítése: A húst alaposan átmosom, felkockázom. A zöld-

ségféléket megtisztítom, szintén kockára vágom őket, felhasz-

nálásig hagyom, hadd fürödjenek, a petrezselyem zöldjét apróra 

vágom. 

Egy közepes fazékban az olajon fehéredésig pirítom a felkoc-

kázott husit, sózom, borsozom, majd felöntöm 1,5-2 liter víz-

zel. Amikor a hús félpuhára főtt, beleadom a zöldségféléket és 

a petrezselyem zöldjét, készre főzöm. Ezután a levest lehúzom 

a tűzről, lassan belehabarom a tojássárgákkal elkevert tejfölt, 

végül ízlés szerit az ecettel enyhén savanykásra ízesítem. For-

rón tálalom. 

 

FARSANGI RÉSZEGES CSIRKE 

Hozzávalók: 1 közepes csirke, 10 dkg vaj, 3 dl száraz fehérbor, 

20 dkg füstölt húsos szalonna, majoránna, őrölt bors, só 

Elkészítése: A csirkét alaposan átmosom, megszárítom. Kívül-

belül besózom, belsejét majoránnával és borssal, külsejét őrölt 

borssal fűszerezem. Egy magas falú tepsibe helyezem, leöntöm, 

a felolvasztott vajjal, aláöntöm a bort, fóliával letakarva páro-

lom, ha igényli, az elpárolgó bort pótolom. 

Amíg csirkém párolódik, a szalonnát megszabadítom bőrétől, 

vékonyra szeletelem. Amikor a csirke megpuhult, teljesen beta-

karom a szalonnaszeletekkel, ropogósra sütöm. 

Tálalás előtt a pipit ollóval feldarabolom, zelleres burgonyapü-

rével adom az asztalra. 

 

Nagyi csöröge fánkja 
Hozzávalók: 

5-6 db tojássárgája 

100 g tejföl 

1 ek kristálycukor 

350 g liszt (+ a nyújtáshoz) 

1 csipet só 

200 ml olaj 

porcukor (a szóráshoz) 

szilvalekvár (a tálaláshoz) 

Elkészítés: 

1.Keverjük habosra a tojássár-

gájákat a tejföllel és a cukorral. Adjuk hozzá a lisztet, valamint 

a sót, és kézzel alaposan dolgozzuk össze. Ha túl kemény a 

tészta, egy kevés tejföllel lazíthatjuk. 

2.Liszttel meghintett felületen nyújtsuk ki kb. 2 mm vastag 

téglalappá, és pizza- vagy derelyevágóval szeljük fel 10 x 8 cm

-es rombuszokra. Egy éles kés segítségével ejtsünk mindegyik 

közepén egy-egy kb. 2-2,5 cm hosszú bemetszést. Az egyik 

hosszanti csücsköt dugjuk át rajta, majd a két végét kissé húz-

zuk meg. 

3. Forrósítsuk fel az olajat, és adagonként süssük ki benne a 

fánkokat. Azután szedjük őket konyhai papírtörlőre, és még 

forrón szórjuk meg egy kevés porcukorral. Szilvalekvárral tá-

laljuk. 

Gyűjtötte: Kovács Viktória 5.a 

Természetrovat 

Hörcsögtartás okosan 

A törpehörcsögök nagyon aranyos és barátságos állat-

kák. Tartásuk egyszerű, de néhány dologra ügyelned 

kell arra, hogy biztonságos élőhelyet készíts.  

Ha macska van a háznál, nem ajánlatos hörcsögöt tartani, 

mert a cicák egy óvatlan pillanatban nagyon szívesen jobblét-

re szenderítik a kis szőrőst.  

Az is nagyon fontos, hogy mindig adj neki enni, és ne csak 

magokat! Hogy miért ne? Mert vízre nem lesz külön szüksé-

ge, ha rendszeresen táplálod lédús gyümölcsökkel és zöldsé-

gekkel. Az is nagyon fontos, hogy ne hízzon el! Mivel a hör-

csögök rágcsálók és a foguk folyamatosan nő, ezért állandóan 

rágnak, ha pedig étel van előttük addig esznek, míg van. 

Ezért javasolt fogkoptatót beszerezni (ezt bármelyik állatele-

deles boltban megvásárolhatod). Nem kell azért fogyókúrára 

fogni a kis kedvencedet, hanem szerezz be neki „kondigépet” 

is, ami egy rágcsálóknak készített futókerék.  

Néha te is játssz vele, nagyon fog neki örülni. De ne gyom-

rozd nagyon, mert szegény bele is pusztulhat a túlzott szeret-

getésbe! 

És még egy nagyon fontos dolog, amit tudnod kell, mielőtt 

szüleidet rábeszélnéd egy hörcsög vásárlására, hogy éjszakai 

állat. Életmódjából fakadóan a sötétben nagyon hangosan 

zörög, úgyhogy a szobádtól kicsit tartsd távol éjszaka, mert 

fel fogsz rá ébredni, ahogy rágcsál és kaparászik!  

Tóth Boglárka 5.b 

Csubakka, a házi kedvenc 

Akik a klasszikus házi állatok tartására voksolnak, 

azoknak mutatom most be az én cicámat.  

Csubakka az én másfél éves cicám. A fajtája félperzsa. A sze-

me, mint majdnem minden macskának, zöld. A szőre szürke 

és fehér. Érdekessége, hogy a hasánál göndör a szőre.  

Nagyon lusta és sokat tud 

enni, mint rajzfilmhős 

párja, Garfield. Mivel elég 

termetes, már alig bírom 

el. Nagyon szereti a simo-

gatást. De nem mindet 

szeret annyira, ha például 

megcsikizem, karmol.  

Amikor közölni szeretne 

valamit nyávogással és 

dorombolással közli. Na-

gyon szeretetre méltó és 

kedves kis állat!  

A macskatartásról részle-

tesebben a http://

www.haziallat.hu webol-

dalon olvashattok.  

Bene Alexa 4. a 
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TOP 10-ES LISTA 

10. Szekeres Adrienn: Hosszú, forró nyár 

9. Szekeres Adrienn: Olyan, mint te 

8. Violetta: Quiero 

7. ROBIN SCHULZ feat. FRANCESCO 

YATES: Sugar  

6. Halott Pénz: Darabokra törted a szívem  

5. DNCE: Cake By The Ocean  

4. Király Viktor: Way Back Home  

3. Wellhello: Késő már  

2. Martin Garrix: Animals 

1. Ellie Goulding: Love me like you do 

 
Összeállította: Bene Barbara 4.b 

Felix Arvid Ulf Kjellberg alias PewDiePie 

 

 

1989. október 24-én született Götenburgban, Svédországban. 

2008-ban érettségizett a Göteborgs Högre Samskolában, 

majd továbbtanulás céljából beiratkozott a Chalmers Műsza-

ki Egyetemre. 2011-ben youtube-os karrierje miatt abba-

hagyta egyetemi tanulmányait. 2013 júliusa óta Angliában 

él. 

YouTube csatornájának van ja legtöbb feliratkozója a videó 

megosztón. Jelenleg 41.984594 feliratkozója van,de ez a 

szám folyamatosan növekszik. PewDiePie a feliratkozóit 

Bro-nak (tesó) hívja és videói végén egy Brofist-tel köszön el 

rajongóitól. 

Videóiban legtöbbször játékokat játszik, amiket ő talált az 

interneten, vagy a feliratkozói ajánlottak neki. Népszerű az 

Amnesia, a Five Nights at Freddy’s, Life is Strange, Among 

the sleep,Cat Mario,Goat Simulator,happy Wheels,The Un-

fair Platformers,Unfair Mario és még sok más. 

De nemcsak Gameplay videókat csinál. Rendszeresen 

vlogol,kihívásokat teljesít és sok mókás dolgot talál ki. Ven-

dégszereplői Edgar,a kutyája; Marzia, a barátnője és az ő 

kutyája,Maya. 

Nemrég megjelent a saját könyve This book loves you (Ez a 

könyv szeret téged) címmel. Honlapján azt írta,hogy gyönyö-

rűen illusztrált,inspiráló idézetek,amik megmutatják,hogy 

hogyan éld az életed, és ,hogy a legfontosabb dolog a világon 

ez a könyv. 

A játékkészítőket is inspirálta PewdiePie, ezért több játék is 

készült róla. Legismertebb a Legend of the Brofist. Ő szere-

pel a PewDuckPie játékban is. 

Gyűjtötte: Bíró Bianka 8. a  

Lány/ Fiú rovat 

Star Wars, avagy a Csillagok háborúja 
A Star Wars gyerekkori ked-

vencem. A főszereplő, Anakin 

Skywalker, aki a Tatooine 

bolygóról származik. YCSE42-

ben született. Legelőször Qui-

Gon Jinn fedezte fel, hogy na-

gyon jól bánt a gépekkel, jól 

tudta őket vezetni, és javítani. 

Bár nem biztos, hogy ismeri-

tek Qui-Gon Jinnt, mert már 

meghalt a harcban Dart 

Maullal szemben. Ahogy hala-

dunk a korral  Anakin felcse-

peredik, s Jedi Mesterré vá-

lasztották volna, de a Jedi 

tanács egyik tagja nem enged-

te. A Sitt Nagy Úr ennek na-

gyon örült, mert így sikerült Anakint átállítania a sötét oldalra. 

Ha többet akartok megtudni a Star Wars-ról akkor látogassa-

tok el a hivatalos rajongói weboldalra: http://

www.starwarsklub.hu/ 

KÉPREJTVÉNY 

Fejtsétek meg a képrejt-

vényt és írjátok az újság 

hátoldalán lévő megfej-

tésszelvényre a megol-

dásokat!  

Kovács Viktória 5. a  



 

 

TISZTA VICC… :-) 

Házi feladat 

- Pistike, először fordult elő, hogy hibátlan házi 

feladatot adtál be. Hogy lehet ez? 

- Az apukám elutazott a hétvégére és nem tudott 

segíteni. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Függetlenségi nyilatkozat 

Pistike felel történelemből Kérdezi a tanárnő: 

- Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot?  

- Szerintem a lap alján.  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Közlekedési tábla 

- Pistike már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 

- Tanár úr, a közlekedési táblák! 

- Na ne nevettess már! Hogy lehet a késés oka egy 

tábla? 

- Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat iskola! Lassít-

son!” 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Néhány állat 

Sorolj fel néhány állatot– mondja a tanító néni az 

elsősöknek az iskolában. 

Mire a gyerekek: 

- Kutyuska, tehénke, disznóka. 

- Jó-jó, de nem kell mindig a –ka, -ke kicsinyítő 

képzőt a szavak után mondani. 

- Jó, akkor macs, kecs, csir, puly.  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Történelem 

- Ki volt I. András édesapja?- kérdezi a tanár. 

- 0. András!- hangzik a válasz. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Geometria 

- Mi az? Kicsi, piros és kerek? 

- Gyári hibás nagy kék kocka! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Segítség 

Pistike és barátai szaladnak a benzinkúthoz és 

kérnek 5 liter benzint. Később szaladnak vissza és 

kérnek még 20 litert.  

A kutasnak már feltűnik a dolog és rákérdez: 

- Gyerekek mire kell ez a sok benzin? 

- Ne kérdezzen, csak töltse! ÉG AZ ISKOLA! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Összeállították: Koncz Zalán, Tóth Boglárka 

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, 

Koncz Zalán, Kovács András, Kovács Viktória, Nagy Ágnes, Sápi Márta, 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.  
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Ha sikerült megoldanod a feladatokat, 

írd rá a megfejtésszelvényre a meg-

fejtéseket (ne felejtsd el ráírni a neved 

és osztályod). Majd dobd be a portá-

nál elhelyezett MÁKSzemek feliratú 

dobozba legkésőbb 2016. március 2. 

szerdáig. Sorsolás 2016. március 4-

én, pénteken a nagyszünetben lesz.  

Megfejtésszelvény 8.évfolyam 2. szám 

Keresztrejtvény: ___________________________________________ 

Betűrejtvény:______________________________________________ 

Képrejtvény:_______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Név, osztály:_______________________________________________ 

E T A V A S Z V Á R Ó Z V K 

J C I C A Z T E T A N Y A A 

Q E B O H Ó C L D L G U L R 

W D L E L É N E D É Ó O A N 

E F U M É D Á N E P L B K E 

R G O L E V T C K É Y U I V 

T J E L M Z E E Ó S A S G Á 

Z B Á L O S S P Y H Ó Ó F L 

U A C B S O Ő Ű G E S J É G 

I N N K C M U L A T S Á G É 

O Y T R Á A Z K H A J R Á L 

P A A U H M J R S I R Á S E 

Ő L J T O A L É Ú I K S Á R 

Á E K I M O P A H A G Y M A 

Keresd meg a 

betűkavalkádba

n a farsangra 

legjellemzőbb 

szavakat! A ka-

kukktojást, amit 

nem találtál 

meg írd a meg-

fejtésszelvényre! 

 
BOHÓC,  BÁL, 
JELMEZ, KARNE-
VÁL, TAVASZVÁ-
RÓ, HÚSHAGYÓ-
KEDD, ÁLAR-
COS, MULAT-
SÁG, TÁNC, BA-
NYA, MOHÁCS, 
BUSÓJÁRÁS, 
VELENCE 

Kovács András 
4.b 

1. Farsangi viselet 

2. A hét 5. napja 

3. Farsangi kiegészítő 

4. A Kölni Karnevál 

országa, a Duna is ebből 

az országból indul útjára 

5. …. Csillagok  

6. A tél jelképe, amit a 

farsangi mulatságokon 

elégetnek 

7. A farsangi időszak 

utáni húsmentes étkezés 

8. A busók települése 

9. A madarak 

kültakarója és íróeszköz 

Szabó Kinga 5.b 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 


