
 

 

„Adventi hírnök, friss fenyő 

ág. Lobog az első gyertyaláng…” 

Beköszöntött az advent időszaka, melegség 

tölti el szívünket Karácsony közeledtével. 

Ádvent a keresztény kultúrkörben a kará-

csony napját megelőző negyedik vasárnaptól 

karácsonyig számított időszak. Advent első 

vasárnapja, amely Szent András napjához, 

november 30-hoz legközelebb eső vasárnap, 

egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. 

A várakozás időszakában hétről hétre négy 

vasárnap kigyúl egy-egy gyertya az adventi 

koszorún. Iskolánkban sincs  ez másként, 

hétről hétre összegyűlve mindig más-más 

diák gyújtja meg a soron következő gyer-

tyát. Az első gyertya meggyújtását Tóth 

Levente 6.b osztályos tanuló a zene művé-

szet terén elért sikereivel, a másodikat Bíró 

Csenge 2. a osztályos tanuló a sport– birkó-

zás területén szerzett érdemeivel, a harma-

dik gyertya meggyújtását pedig Szöllősi 

Réka 3.a osztályos diák érdemelte ki a festő 

tanszakon végzett kiemelkedő munkájával.  

A hagyomány szerint a négy gyertyából 

egy rózsaszín és három lila színű. A koszo-

rú gyertyáinak meggyújtási sorrendje: az 

első és a második lila, a harmadik a rózsa-

szín, a negyedik megint lila. A lila a bűnbá-

natot és a megtérést jelképezi, míg a rózsa-

szín az örvendezést.  

Az első gyertya meggyújtása összefonódott 

egy különleges eseménnyel a  Mikulás-díj 

átadásával. Jeneiné dr. Egri Izabella Pol-

gármester asszony december 4-én a nagy-

szünetben adta át a helyi kitűntetést Albert 

Dominika 3.a és Madarász Emese 7. a osz-

tályos tanulóknak.  

A második gyertyagyújtáson Katonáné Gáll 

Julianna az alsós munkaközösség vezetője 

beszélt a „remény” gyertyájáról és az advent 

igazi üzenetéről.  

Vár még ránk a negyedik gyertya, melyet a 

téli szünet előtti utolsó tanítási napon meg-

rendezett hagyományos Közös Karácsonyvá-

ráson gyújtunk majd meg.  

Mindenkinek Békés Karácsonyt és Sikerek-

ben gazdag Boldog Új Évet kíván a MÁK 

Szemek szerkesztőségének minden tagja! 

MÁK Szemek 
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Pályaorientáció nap 

OKTÓBER 23.  

Mi leszel, ha nagy leszel? - sokszor felteszik ezt a 

kérdést a gyerekeknek. Nem könnyű erre választ 

adni egy kisdiáknak, ebben segített a pályaorientá-

ciós nap. Iskolánkban 2017. szeptember 29-én, 

pénteken tanítás nélküli napot tartottak, amelyen a 

különböző szakmákkal, foglalkozásokkal ismerked-

hettünk meg.  

Az alsó tagozatnak az első órában szülők mutatták 

be a munkájukat rendhagyó osztályfőnöki órákon, 

majd tablót készítettek az osztályok a különböző 

foglalkozásokról. Az első– második évfolyam mú-

zeumpedagógiai foglalkozáson vett részt, míg a har-

madik– negyedik évfolyam játszóházi foglalkozáson 

és filmvetítésen ismerkedett a különböző mestersé-

gekkel. 

Az ötödik évfolyamosok megismerkedtek a mézes-

kalács sütés rejtelmeivel.  

A  hetedikesek, az egész napot a postán és a KTSZ-

ben kezdték. Mind a két hely érdekesnek bizonyult. 

Majd ezek után  az iskolában folytatták a napi prog-

ramokat. A "Hogyan készül?" című sorozatból két 

részt tekintettek meg. A nyolcadik évfolyam elláto-

gatott a szarvasmarha telepre és a konzervüzembe. 

A 7-8. évfolyam  a délelőtt végén pályaorientációs 

szakemberek segítségével feladatokat oldott meg, 

ami a képességeik feltárását segítette, hogy ki mi-

lyen területen kiemelkedő. Ezzel is segítve a pálya-

választást.  

Jenei Lilla, Kordás Anita,  

Kordás Anna, Nagy Ágnes,  

Volánszki Anna 

Mint minden tanévben idén is a nyolcadik évfo-

lyamosok készültek ünnepi megemlékezéssel az 

1956. október 23-ai forradalom évfordulójára. 

Az idei tanévben a két nyolcadikos osztályfőnök Nagy 

Péter és Szepesi Zoltán 

tanár bácsik állították 

össze és tanították be az 

ünnepi műsort. A nyol-

cadikosok háromszor is 

bemutatták a megemlé-

kezést, hiszen október 

20-án pénteken kétszer 

az alsó és felső tagozat-

nak, majd október 23-án 

a községnek adták elő a 

műsort.  

A tanárok munkáját Ka-

tona Zoltán technikus is 

segítette.  

MÁK Szemek 
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VERSENYEREDMÉNYEK  

Festő tanszak 

Közlekedj biztonságosan! Generali „Szimba” országos rajzpályá-

zatán, Budapesten Daróczi Boglárka díjazott lett és 25 000 FT-

os vásárlási utalványt nyert. 

A Népmese Napja tiszteletére hirdetett meg rajzpályázatot Föl-

des Községi Könyvtára, ahol az alábbi tanulók lettek díjazottak: 

1-2.osztály: 

 3. helyezett: Kemecsei- Tóth Fanni és Tóth Hanna 

Különdíjas: Szilágyi Mónika 

3-4.osztály: 

1. helyezett: Szőllősi Réka 

2. helyezett: Lázár Hanna Marianna 

Felső tagozatos tanulók között:  

1. helyezett Kiss Dzsenifer 

2. helyezett: Veress Otília Petra és Biczó Nikolett 

3. helyezett: Kovács Gréta és Szőke Noémi 

Különdíjas:Gyöngyösi Péter, Szívós Laura, és Balogh Gréta. 

A Népmese Napja tiszteletére hirdetett meg rajzpályázatot a 

Karácsony Sándor Közösségi Ház, ahol az alábbi tanulók lettek 

díjazottak: 

Pércsi Lara, Szép Noémi, Szűcs Dóra, Kónya Orsolya, Kordás 

Anna, Szabó Natália Ramóna, Kovács Anna Sára, Szörnyi Gab-

riella, Veres Otília Petra. 

A Debreceni Művelődési Központ Tímárház- Kézművesek Háza 

„Mesés hagyományaink” címmel hirdetett meg rajzpályázatot 

Debrecenben. 

Intézményünkből 3 tanuló 1. helyezést ért el: Kordás Attila, 

Körtvélyesi Kata és Kónya Orsolya. 

A Wesling Hungary Kft. által meghirdetett „Peti és Petra közöt-

tünk „országos környezetvédelmi rajzpályázaton, Budapesten az 

alábbi tanulók részesültek különdíjban : Gerzsényi Zsolt, Mada-

rász Emese és Szívós Laura. 

A Földművelésügyi Minisztérium Környezet megőrzési Főosztá-

lya által kiírt Európai Mobilitási Hét országos rajzpályázaton 

Kordás Attila különdíjas lett és 10 000 Ft értékben könyvutal-

ványt nyert. 

Daróczi Boglárkát a pályázat fődíjasaként kiemelkedő alkotásá-

ért szintén díjazásban részesítették. Nyereményét, egy kerék-

párt Budapesten vehette át. 

Zene tagozat 

Az alábbi tanulók részt vettek a Vi-Va Zene-és Mozgásművészeti 

Alapítvány által rendezett nemzetközi online zongoraversenyen, 

ahol a következő eredmények születtek: 

Tóth Levente  arany minősítés, Abszolút  díj (a mezőnyben csak 

ketten kapták meg, ez a legmagasabb elismerés) 

Bogár Boldizsár Tamás ezüst  minősítés  

Bíró István Boldizsár ezüst   minősítés  

Lázár Hanna Marianna bronz  minősítés   

Makula Attila Achilles bronz   minősítés  

Szabó István Nándor bronz   minősítés  

  

Tóth Levente 2017. november 29-én a Tehetség Gála 2017 hang-

versenyen is szerepelt, amelyet a Kodály Zoltán Zeneművészeti 

Szakgimnáziumban rendeztek. 

 

Magyar  

A Simonyi helyesírási verseny intézményi fordulójáról a követ-

kező tanulók jutottak tovább verseny feladatlapjuk alapján: 

5. évfolyam- Szőnyi Lili 5.a 

6. évfolyam– Tóth Levente 6.b 

7. évfolyam– Biczó Nikolett 7.a 

8.évfolyam– Ványi Júlia 8.b 

 

A Roma mesemondó versenyen az alábbi tanulóink lettek díja-

zottak: 

Bíró Lilien 2.a, Szabó– Rafael Amanda 2.a 

Makula Tünde 8.a osztályos tanulók.  

 

A Püspökladányban megrendezett szövegértési versenyen az 

alábbi tanulóink vettek részt: 

5. évfolyam– Kordás Anna és Kovács Lara 

6. évfolyam- Balázsi Panna és Bene Alexa 

 

Matematika 

 

A Derecskén megrendezett Bólyai matematika csapatversenyen 

az alábbi tanulóink vettek részt: 

4.a osztály- Albert Dominika, Bíró István Gergő, Körtvélyesi 

Kata, Tóth András Kornél  

4.b osztály- Bartha Panna, Kordás Anita, Jenei Lilla, Fórián 

Andrea 

 

Birkózás 

Intézményünket a novemberben megrendezett területi birkózó 

versenyen képviselték a lány és fiú birkózó csapataink. A lányok 

2. helyezést értek el és tovább jutottak, a fiúk 3. helyezettek 

lettek.   

 

 

Gratulálunk a felkészítő tanárok-
nak és versenyző diákoknak! 
További sok sikert kívánunk! 

2017. december 21-én, csütörtökön este 17 

órai kezdettel rendezik meg a hagyományos 

Karácsonyi Hangversenyt az intézmény 

Nagytermében. Ezen az estén adják a Föl-

des Jövőjéért és Tanulóifjúságáért Alapít-

vány Tanulmányokért—díját is.  

 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 

2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. 

december 22. „A” hét péntek. A szünet utáni első 

tanítási nap 2018. január 3. „B” hét szerda.  

 

2018. január 4-én, „B” hét csütörtökön Kazinczy 

Szép Kiejtési versenynek ad otthon intézményünk.  

 

2018. január 10-én, „A” héten szerdán reggel iskola-

gyűlésen emlékezünk meg iskolánk névadójának, 

Karácsony Sándor születésének évfordulójáról. 

 

2018. január 22-én, hétfőn az intézményben meg-

emlékezést tartunk a Magyar Kultúra Napja alkal-

mából.  

 

Az első félév 2018. január 26-ig tart.  

 

MÁK Szemek 

PROGRAMAJÁNLÓ  
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL 

Iskolánkban hagyományosan kétévente tartanak Jóté-

konysági bált. Idén ismét sor került az iskolabál megren-

dezésére. 

2017. október 28-án az őszi szünet egy igazán tartalmas bállal 

vette kezdetét.  

Az estet művészeti csoportok, az intézményben erre az alkalom-

ra ismét összeállt Tom  Sawyer kórus, osztályközösségek és a 

tantestület meglepetés műsora nyitotta meg. A este folyamán 

tombolasorsolás is volt, aminek a főnyereménye egy wellness-

hétvége volt Szilvásváradra. A tombolafőnyereményt Szörnyi 

Gáborné, Anikó néni az iskolánk portása nyerte meg. 

Az est bevételéből az Emeletes iskolát szeretné szépíteni az isko-

la vezetése.  Az intézmény köszönetet mond mindazoknak akik 

bármilyen formában támogatták az Iskolabál létrejöttét! 

Barta Panna, Jenei Lilla és Kordás Anita 4.b  

ISKOLÁNK RÖVID HÍREI 

2017. október 2-án a hetedik nyolcadik évfolyamosoknak és szü-

leiknek Pályaválasztási Fórumot szervezett iskolánk vezetősége. 

A rendhagyó szülői értekezleten bemutatkozott többek között Be-

rettyóújfalu iskolái közül az Arany János Gimnázium, a Besse-

nyei György Szakgimnázium. A debreceni iskolák közül ellátoga-

tott hozzánk például az Irinyi és a Bethlen Gábor Szakgimnáziu-

mok képviselői is.  

 

2017.10.06-án az Aradi vértanúra emlékeztünk iskolagyűlés 

keretén belül.  

A megemlékezést Szepesi Zoltán történelem tanár bácsi tartotta.  

2017. október 8-án megkezdődött a hagyományosan három for-

dulós Karácsony Sándor Kupa. A tornát az alsós foci nyitotta 

meg. Az első fordulóban a 4.a csapata a 3.a ellen a 4.b csapata a 

3.b ellen, a 2.a pedig a 2.b ellen küzdött meg. 

Intézményünkben 2017. 10. 9-10-én Papírgyűjtést rendeztek. Az 

akcióból befolyt összeg az osztályközösségek kasszáját növeli 

majd.  

 

November 30-án az alsó tagozatosok ismerkedtek az András 

napi hagyományokkal, szokásokkal. Dr. Sápy Szilvia tanár néni 

tartott egy rövid előadást a legkisebbeknek, majd játszóházi 

foglalkozáson vettek részt iskolánk alsó tagozatos osztályai.  

2017. december 6-án, szerdán meglátogatta iskolánkat a Miku-

lás. A nagyszakállú ellátogatott minden osztályba és jutalmazta 

a jó gyerekeket. A kevésbé jókat, pedig a krampuszok tréfálták 

meg.  

 

A Diák Önkormányzat 2017. december 15-én, pénteken este 

karácsonyi suli—bulit tartott az aulában.  

MÁK Szemek 
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ISKOLÁNK LEGÚJABB TANULÓI 

1.a osztály 

Tanító nénik: 

Balázsi Erzsébet 

Kakucsiné Kányási Katalin 

 

Balogh Krisztina 

Balogh Márkusz Roland 

Bíró Anna Borka 

Bíró Tamara Sára 

Fehér Bettina 

Gajdán Krisztián 

Gém Attila Patrik 

Kemecsei-Tóth Fanni 

Kiss Dorián 

Kónya Fanni 

Kordás Ádám 

Korvin Luca 

Oláh Péter 

Rák Lajos 

Rézműves Csaba Levente 

Szabó Boglárka 

Szécsi Márta Viktória 

Széll Kincső 

Tóth Hanna 

Vincze István 

1.b osztály 

Tanító nénik: 

Feketéné Pécsi Anita 

Szöllősi Edit 

 

Ádám Zsóka 

Balogh Kázmér Bence 

Balogh Nikoletta 

Bene Beatrix 

Bunya József 

Jakab Éva Mónika 

Jakab Judit 

Kordás Nóra 

Némethi Zsombor István 

Patai Petra 

Rézműves Inez Bernadett 

Rusznyák László 

Szabó Attila 

Széplaki Cintia Gabriella 

Szilágyi Mónika 

Szilágyi Tibor 

Szőllősi Villő 

Szűcs Dóra 

Tóth Ádám 
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A SÜTIK ÉS ÍZEK VILÁGA 

Hagyományos mézes 

Elkészítés: A lisztet, a porcukrot, a mézeskalácsfűszert és a szódabikar-

bónát összekeverjük, majd belemorzsoljuk a margarint. Hozzáadjuk a 

mézet és a tojást, összedolgozzuk. Fél centire kinyújtjuk, szaggatjuk és 

tojással lekenjük. Majd előmelegített sütőben 15-20 perc alatt szép arany 

barnára sütjük.     Nagy Ágnes 7.b 

Fűszeres, Diós omlós keksz           

Hozzávalók :   

-20 dkg liszt   -1 db tojássárgája 

-10 dkg vaj vagy margarin  -10 dkg porcukor 

-10 dkg darált dió , mogyoró vagy mandula  

Fűszerezés: ízlés szerint vanília , citromhéj , fahéj vagy kardamom stb...  

A hozzávalókat sütés előtti napon érdemes össze gyúrni , azért , hogy a 

liszt a lehető legtöbb nedvességet átvegye . Másnap  hűtőből kivéve kevés 

pihentetés után kb. 3 mm vastagságura kell nyújtani . A kekszeket dí-

szíthetjük mintanyomóval, villával vagy akár ki is szaggathatjuk esetleg 

derelyevágóval felcsíkozhatjuk . Tepsibe helyezzük majd kb. 150-160 

fokon nagyából 15-20 percig sütjük .    Kordás Anna 5.a 

Töltött alma 

Hozzávalók: 

-4 db nagyobb alma  -25 dkg durvára őrölt dió 

3 evőkanál akácméz  -reszelt citromhéj 

   őrölt fahéj 

Elkészítés: Az almákat meghámozom (aki lustább, vagy kedveli az alma-

héjat, ezt a fázist kihagyhatja), kimagozom. 

A durvára tört diót egy keverőtálban elkeverem a mézzel, ízesítem a 

reszelt citromhéjjal és az őrölt fahéjjal (aki édesebb szájú, némi porcukrot 

is adhat bele), kenhető masszává dolgozom össze.A félbevágott almákat 

megtöltöm a masszával, és darabonként, lazán alufóliába csomagolom 

őket. Előmelegített (160 fokos) sütőben megsütöm. Tálaláskor reszelt ét 

csokival díszítem.    Kovács Zoltán Károly 3.a 

Töltött alfőldi rétes 

A palacsintához: 

40 dkg liszt   2 db tojás 

1 dl tej    1-2 dl szénsavas ásványvíz 

5 dkg cukor 

A sütéshez: néhány ek olaj 

A töltelékhez: 

0,5 dl tej    15 dkg cukor 

2 db narancs   1/2 db vaníliarúd 

50 dkg darált dió   2 db alma 

50 dkg darált mák   25 dkg túró 

2 db citrom   1 db tojás 

2 dl tejföl 

A réteshez: 

3 db csomag réteslap  5 dkg vaj 

0,5 dl olaj 

A palacsintához összekeverjük a hozzávalókat, majd egyenként ki-

sütjük őket kevés felforrósított olajon. A diótöltelékhez felforraljuk a 

tej felét 5 dkg cukorral, a narancs lereszelt héjával és a vanília kika-

part magjával. Beleszórjuk a dió felét, majd a meghámozott, lere-

szelt almát, és sűrűre főzzük. A máktölteléket ugyan így készítjük el 

a megmaradt tejjel és további 5 dkg cukorral. A túrótöltelékhez si-

mára keverjük a túrót a megmaradt cukorral, a citrom lereszelt 

héjával, kifacsart levével, a tojással és a tejföl felével. 

A réteslapokat széthajtjuk. Az első lapot meglocsoljuk az olvasztott 

vaj felével, majd rátesszük a második lapot is. Erre fektetjük a kö-

vetkező lapot, majd meglocsoljuk a megmaradt vajjal. Ráhelyezzük a 

palacsintákat, majd feltekerjük. Megkenjük az olaj és a megmaradt 

tejföl keverékével, majd 170 fokra előmelegített sütőben aranyszínű-

re sütjük. 

Kovács András 6.b 

KÉZŰVES TIPPEK 

Fonalas Karácsonyfadísz  

Szükséges lesz: 

 hungarocell golyó 

 Gombostűk 

 Színes cérna 

Elkészítés: 

A hungarocell golyóba valamilyen alakzatba szúrjuk bele a gombos-

tűket. Pl. szív, karácsonyfa, stb. Az egyik gombostű fejére kössük rá 

a cérna végét és a többi gombostű fejére akasztgatva szőjük belel a 

minta körüli részt. Ha ezzel végeztünk és csak a minta látszik, ak-

kor rögzítsük a cérna másik végét a gombostű fejéhez. Végül rak-

junk akasztót a gömbre. Majd fel is díszíthetjük vele a karácsonyfán-

kat.  

Kordás Anna 5.a  

Karácsonyi Mécsestartó 

Anyagszükséglet: 

 fehér rajzlap 

 Öntapadós aranyfólia 

 Áttetsző színes papír 

 Olló, ragasztó, sniccer 

Elkészítés: 

A sablonokkal kivágjuk a mécsestartót. Kivágjuk az előrajzolt sablo-

nokat (csillag, fenyő, stb) 

A színes áttetsző lapokat ráragasztjuk a nyílásokra és ráragasztjuk 

az aranyfóliát. 

Összeragasztjuk a mécsestartót és kész is van. 

Bojtor Lilla 4.b 

TERMÉSZET ROVAT 

A HIÚZ 
A hiúzok testhossza 1 m körül mozog, további 15-25 cm-t 

tesz ki az állat farka. Marmagassága átlagosan 70 cm. 

Pettyes bundája és sajátos szakálla mellett egyik feltűnő 

jellegzetessége a fülek hegyén viselt szőrbojt (pamacs), 

amelyet a régebbi időkben fülpamatnak is neveztek. 

Hallása, tapintása fejlett, remekül rejtőzködik. Hosszú 

végtagjai és izmos teste még a mély hóban is lehetővé 

teszi, hogy egyetlen, 3-4 m-es ugrással támadja meg 

áldozatát. Erős, éles karmú mancsa a sikeres zsákmány-

fogást segíti.  

Aktív ragadozó, különféle madarak, kisrágcsálók éppúgy 

szerepelnek étlapján, mint őzek, rókakölykök, 

szarvasborjak vagy vadmalacok. Magányosan élő állat, 

változatos méretű, 10-100 négyzetkilométer kiterjedésű 

területet birtokol. A terület központjában, földi üregekben 

vagy sziklahasadékokban rendezi be vackát. 

Érdekessége, hogy az őstörténeti korokban a hiúz a Brit-

szigeteken is honos volt. Feltételezhető, hogy a vadászok 

már a kőkorszakelején kiirtották.  
Nagy Ágnes 7.b 

 

Hozzávalók: 

- 50 dkg liszt 

- 25 dkg porcukor 

- 12,5 dkg margarin 

- 2 db tojás 

- 1 csomag mézeskalácsfűszer 

- 1 kávéskanál szódabikarbóna 

- 1 evőkanál langyos méz 



 

 

 7 X. évfolyam 1. szám 2017. december 

Lány/ Fiú rovat 

Utódok 2. 

Amint azt a tavalyi évben láthattuk a Disney csatorna be-

mutatta az Utódok című filmet. Idén pedig a második részt 

láthattuk.  

A történet úgy kezdődik, hogy Malnak honvágya van és visz-

sza szeretne menni a szigetre, úgy érzi, hogy ő nem az 

Auradoniakhoz tartozik. Miután Bennel összevesztek, hogy a 

varázslat nélkül semmire sem képes elhatározza, hogy visz-

szamegy a szigetre.  

Evie észreveszi, hogy eltűnt. Szól Bennek,  Jack-el  és Car-

lossal a szigetre indulnak.  

Bent elrabolja Uma és csapata. Uma Ben életéjért felajánlja 

Malnak, hogy küzdjenek meg. A harc végén Ben Mal oldalá-

ra kerül, de ezzel Ben és Mal viszonya még nem rendeződik.  

Uma megbűvöli Bent. A királyi bálon Uma és Ben együtt 

lének ki az ajtón, ezt Mal nem nézi jó szemmel. Később vi-

szont rájön, hogy Bent megbűvölték. Ezután még kalandok 

sora vár a nézőre. Ha sikerült felkelteni az érdeklődésedet, 

nézd meg a filmet! 

Barta Panna 4.b 

STAR WARS, Több mint egy film 

 Kedves Star Wars rajongók! 

Biztosan tudjátok már, hogy 2017 December 19.-én a debre-

ceni mozikba is megérkezik a Star Wars legújabb része, ami 

"az utolsó Jedik" címet kapta. Az ezt megelőző rész a 

"zsivány egyes-egy star wars történet" néven fut. Ez időrend-

be nem volt besorolható oda ahol valójában lejátszották. Ez a 

rész a legelső rész "egy új remény" elé tehető be. Viszont ez-

zel szemben az idei rész már a soron következő rész.  

Sokak szerint, akik már láttak a filmet, azok szerint ez az 

eddigi legjobb rész. A premier előzetesből ítélve nekem is 

nagyon tetszett, mert én személy szerint nagyon szeretem 

ezt a film sorozatot. Aki már nagyon kíváncsi volt az már 

Budapesten megtekinthette a filmet.  
Én inkább megvárom míg Debrecenben levetítik, de biztos, 

hogy az első vetítések egyikén én is ott leszek! 

Úgyhogy, ha most kedvet kaptál akkor nézd meg te is a mo-

zikban!  

Tóth Boglárka 7.b  

 

YouTube-erek a láthatáron 

Gromos Mc 

Egy kezdő videósról sok mindent lehet mondani. Rossz minő-

ség, rossz vágás, igénytelen munka... Gery (Gromos Mc) már 

kezdettől fogva próbál érdekes és minőségi tartalmat kitenni a 

csatornájára. Csupán tizenhárom éves, mégis otthonosan mo-

zog az egész YouTube-on. Barátságos az emberrel, legyen az 

akármilyen korosztályú, stílusú vagy esetleg más gondolkodá-

sú. Mindenkit ugyanolyannak tekint, senkit se emel ki. Legin-

kább Minecraft videót, esetleg live-ot csinál, de próbál Q&A, 

tutorial és vlog videót is közzé tenni. Még feltörekvőben van, 

de én máris látom benne azt, ami fel fogja őt vinni a "nagyok" 

közé. Egy teljesen hétköznapi srácról van szó, aki szeretne 

valaki lenni, és ehhez az kell, hogy valakik segítség ebben. Ha 

te is szeretnél Gromodil lenni, akkor lesd meg a csatornáját! :)  
Nagy Ágnes 7.b  

TOP 10-ES LISTA 

1. Kowalsky meg a Vega-tizenöt millióból egy  

2. Missh- lyukas cipő  

3. Selena Gomez- It ain't me  

4. Imagine Dragons- Thunder  

5. Camila Cabello-Havana  

6. Jon Bellion- All Time Low  

7. Opitz Barbi-Nincs az a pénz  

8. Tujamo- Drop that Low  

9. Missh- Hossú út  

10. Ed Sheeran- Perfect  

 

Összeállította: Tóth Boglárka 7.b 

Kép forrása: internet 

Kép forrása: internet 



 

 

TISZTA VICC… :-) 

Mi az abszolút nagyképűség? 

- Ha egy giliszta azt mondja a horgászni megy. 

Mi az abszolút selejt? 

- Az Alföld, mert jobbra se lejt, balra se lejt. 

Mi az abszolút reménytelen? 

-A tenger fenekére nadrágot húzni. 

Mi az abszolút szárazság? 

- Ha a fák szaladnak a kutyák után. 

 

Hogy hívják az elégedetlen kínait? ??  

Kevés-Li. 

 

- Pistike, mondj egy tagadó mondatot! 

- A Gyuri megette az uzsonnámat. 

- De hát hol van ebben a tagadás? 

- A Gyuri tagadja.  

 

Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vág-

janak maguknak. A térdig érő hóban gázolva órák 

hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. 

A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban 

felvonyít valami állat. 

Az egyik rendőr odafordul a másikhoz: 

- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát 

kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs! 

 

Két macska ül a háztetőn. 

Megszólal az egyik: 

- Te mit kérsz karácsonyra? 

Mire a másik: 

- Jó sok kismacskát. 

Megszólal a másik: 

- És te? 

- Én is sok kis macskát. 

Megszólal hátul a kandúr: 

- Hahó, megjött a Mikulás! 

 

Hallom, letartóztatták a férjedet. 

- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi 

bevásárlást. 

- Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony van! 

- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna... 

 

 

 

Összeállították: Koncz Zalán, Kovács András és 

Volánszki Anna 

R e j t v é n y  

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:  

Balogh Bianka, Balogh Laura, Barta Panna, Bene Barbara,  Bojtor Lilla, Faragó Fruzsina, Jenei Lilla, Koncz Zalán, 

Kordás Anita, Kordás Anna, Kovács András, Kovács Viktória, Kovács Zoltán, Mátravölgyi Dorina, Mező Ramóna, Nagy 

Ágnes, Tóth Boglárka, Tóth Melinda, Veress Otília Petra, Volánszki Anna, 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 megfejtés-

szelvényre a megfejtéseket (ne felejtsd el ráírni a neved 

és osztályod). Majd dobd be a portánál elhelyezett MÁK 

Szemek feliratú dobozba legkésőbb 2018. január 8., hét-

főig Sorsolás 2018. január 9-én, kedden a nagyszünet-

ben lesz.  

Megfejtésszelvény 10.évfolyam 1. szám 

Képrejtvény: _________________________________________ 

      _____ 

Betűrejtvény:________________________________________ 

Név, osztály:_________________________________________ 

H Ó G O L Y Ó Q R V H S A B 

E C F A G V B W É N I Z X B 

Q K A R Á C S O N Y F I C N 

J P D Ő Ú Ű L C S I L L A G 

É Q V Y X V A D Z K G V M J 

G Y E R T Y A E A É A E I É 

C K N A S S Z C R L S S K Z 

S O T E Z D D E V S S Z U U 

A S B É Á Á Ű M A A C T L S 

P Z Ó Ú N Ű É B S Y D E Á K 

W O R T K H Ó E M B E R S A 

A R X V Ó B B R A R C N Ú Ű 

Í Ú X C V B N M N E E M E R 

F E N Y Ő F A H Ó D N Y Z U 

Keresd meg a betűrácsban az alábbi szavakat, ha jól dolgoztál egy szó 

kimarad, ezt írd a megfejtés szelvényre! 

KARÁCSONY, ADVENT, GYERTYA, SZILVESZTER, HÓEMBER, JÉG-

CSAP, HÓGOLYÓ, SZERPENTIN, SZÁNKÓ, DECEMBER, KOSZORÚ, 

FENYŐFA, CSILLAG, JÉZUSKA, MIKULÁS, RÉNSZARVAS, MANÓ 

Készítette: Kordás Anita 4.b 
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