
 

 

Iskolánkban az a hagyomány, 

hogy a negyedik évfolyamosok 

adnak műsort március 15 – én. 

Nem volt ez másként idén sem. 

Az ünnepséget megelőző hetek-

ben osztályfőnökeink segítségé-

vel kezdtük meg a felkészülést.  

Ez nem volt egyszerű. Nagyon 

sokat kellett gyakorolni. Minden 

nap készültünk először csak a 

szöveget próbáltuk el, majd bele-

kezdtünk a színpadi próbákba. 

Az utolsó napokban úgy tűnt, 

hogy szinte egész nap a mozi 

színpadán vagyunk. De megérte 

és végül nagyon jó műsor kere-

kedett. Elsőször március 14-én, 

kedden adtuk elő az egész mű-

sort az iskola tanulóinak és ta-

nárainak. Majd március 15-én a 

községnek adtuk elő ünnepi mű-

sorunkat.  

A megemlékező ünnepségünket 

pedagógusaink hozzáértése, ta-

pasztalata és segítsége nélkül 

nem tudtuk volna megtanulni és 

előadni. Köszönetet mondunk az 

osztályfőnököknek: Balázsi Er-

zsébet, Feketéné Pécsi Anita, 

Kakucsiné Kányási Katalin, 

Szöllősi Edit  tanító néniknek. A 

technikáért Katona Zoltán felelt. 

De nem feledkezhetünk meg az  

anyukáink segítségéről sem.  

4. évfolyamos MÁK Szemek 
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 2 MÁK Szemek       

A Magyar Kultúra Napja 

Ebben a tanévben is megemlékeztünk a Magyar Kultúra 

Napjáról. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a 

Himnusz szövegét, melyre minden évben ezen a napon em-

lékeznek meg országszerte. Mivel ez a nap idén vasárnapra 

esett, ezért előző pénteken szerveztek intézményünkben 

kulturális programokat. 

Január 20-án pénteken reggel iskolagyűléssel indult a nap az 

iskola minden tanulója számára. Majd az első órában az 1-2. 

évfolyamosok szavalatával folytatódott a nap programja, amely 

minden tanórában más és más évfolyamok verselésével egyre 

bővült.  

MÁK Szemek 

Farsangi Mulatság 

Minden évben eljön a farsangi mulatozás időszaka. Ebben 

a tanévben iskolánk Alsós Munkaközössége február 24-én, 

pénteken délután rendezte meg a vidám, télűző zenés, jel-

mezes mulatozást.  

Mint minden évben most is sok-sok ötletes jelmezt láttunk. Egy 

kicsit még a Hortobágyra is elutazhattunk a kis csikósfiúval, 

majd igen megrémülhettünk a fekete ninja és a denevér lány 

felbukkanásakor. A Jégvarázs című meséből jól ismert Elza her-

cegnő bőrébe is igen sok kislány bújt. Nagyon ötletes maskara 

volt a gázóra és a süncsalád is. Most sem maradtak el az osztá-

lyok közös produkciói sem.  

Az első évfolyamosok csigabigáknak és édesszájú cukrászoknak 

öltöztek. A második a osztályosok felhívták a figyelmet a zöldsé-

gek és gyümölcsök mindennapi fogyasztására, a jelmezükkel. A 

második b osztály tolltartójából megszöktek a színes ceruzák, 

akik újraszínezték a megfakult életet. A harmadikosok már-már 

nyári meleget idéztek a tornaterembe, hiszen ők voltak a pancso-

ló osztály. De az állóvizet a 4. a osztály kalózok és hulla-lányok 

produkciója kavarta fel, majd a 4.b osztály hipp– hopp csapata 

igazi buli hangulatot varázsolt a hideg februári délutánon.  

A zsűri idén sem volt könnyű helyzetben. Egyéni díjakat a legöt-

letesebb, legszebb, legmunkaigényesebb és legrémisztőbb kategó-

riában osztottak, a csoportos produkciókat pedig egy-egy finom 

tortával jutalmazták.  

Barta Panna, Jenei Lilla és Kordás Anita 3.b 

A KARÁCSONYI HANGVERSENY 

Mint minden évben kará-

csony előtt várakozással tel-

nek a napok az iskolában is. 

Ezt a várakozást koronázza 

meg a hagyományos Karácso-

nyi Hangverseny. 

Nagyon sokat készültünk erre a 

napra. A kicsik miatt nem győz-

tünk próbálni. Még mielőtt mi 

jöttünk volna, egyfolytában csak 

mondtuk magunkban a szöveget. 

Amint a színpadra értünk, mint-

ha egy pillanatnyi lett volna az 

egész! Nagyon gyorsan eltelt azaz 

idő. Mi nagyok, természetesen egy 

másik darabbal is készültünk. Arra 

is sokat tömérdeket gyakoroltunk. 

Az is gyorsan elmúlt. A társainkat is 

megnéztük. A hangszereken csodá-

latosan játszottak. Szurkoltunk is 

nekik, hogy el ne rontsák. De min-

den jól zajlott le.  

Nagy Ágnes 6.b 
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KOCKAFALVA, AVAGY LEGORA FEL! 

Iskolánk 6. évfolyama eljuthatott Magyarország egyetlen 

Lego gyárába, ami Nyíregyházán található. Számunkra 

nagy érdekesség volt,hogy csak Magyarországon gyárta-

nak Duplo kockákat. 

A látogatás alkalmával három főbb 

állomást tekinthetünk meg. Az 

Öntőüzemet, a matricázást és a 

csomagolást nézhettük meg. Utá-

na körbe kísértek minket az udva-

ron és csodák csodájára nagyon 

sok minden meg volt örökítve 

legóból. pl:hortobágyi gulyás, tig-

ris, mikulás ...stb. ember nagysá-

gúak voltak.  

 

A Lego egy világszerte igen sikeres 

építőjáték védjegyezett neve. A 

Lego termékek egymással minden 

esetben kombinálható és összekap-

csolható építőelemekből állnak. Története 1932-ben kezdődött, 

mára szinte nincs olyan dolog, amit ne lehetne megépíteni 

Legóból a több mint tízezerféle alkatrész segítségével. 

1932-ben Ole Kirk Christiansen asztalosmester megalapította 

vállalkozását Billund községben (Dánia). A cég fajátékokat gyár-

tott és két évvel később vette fel a „LEGO” nevet. 1947 után 

kezdett a ma is ismert műanyagból játékokat készíteni pénzügyi 

okokból. 

A LEGO építőkockák mindig is magukban hordozták az oktatási 

segédeszközként történő felhasználást, számos oktató gondolta 

úgy, hogy a gyermekek alkotó erejét és problémamegoldó képes-

ségét fejlesztő játékban nagy lehetőség van. 

Néhány Termékcsalád: 

-Város, Vonatok, Technic, Mindstorms, Világűr, Castle, Kalózok, 

Búvárok, Juniors, Nexo Knights, Ninjago 

Magyarország és a LEGO 

A LEGO cég a hetvenes évek óta van jelen Magyarországon. A 

LEGO Csoport 1992 óta van jelen a magyar piacon, a nyíregyhá-

zi székhelyű LEGO Manufacturing Kft. 2008 óta működik a 

Nyíregyházi Ipari 

Parkban 1250 fővel. 

2012-ben a Nyíregyhá-

zán jelen lévő LEGO-

gyártó üzem tulajdono-

sa a gyártás bővítésébe 

kezdett. Az elkészült és 

2014. március 25-én 

felavatott gyár területe 

122 ezer négyzetméter, 

a kapacitás növelésével 

250 új munkahelyet 

hozott létre a társaság. Ekkor 1550 dolgozóval és 80 ezer négy-

zetméter alapterülettel számolnak. 

A mi szemünkkel 

Ez a kirándulás nagyon izgalmasnak ígérkezett, annak ellenére, 

hogy mi már kinőttünk a kockázásból. Érkezésünk után megnéz-

tünk egy videót amiben arról volt szó, hogyan kell viselkedni. A 

gyár területén. Ezeket a tanácsokat meg is fogadtuk. Kaptunk 

mellényeket amit fel kellett venni. Megnéztünk sok-sok gépet 

amik működtek.  

A nyíregyházi LEGO gyár sajátossága, hogy itt történik a kis-

gyerekeknek szánt DUPLO termékcsalád gyártása, egészen a 

fröccsöntéstől a csomagolásig. A termékből naponta körülbelül 

70 000 doboz kerül legyártásra. 

A termelés folyamatos bővítése szükségessé tette egy nagyobb 

gyár létesítését. Az új gyár mintegy 200 millió eurós beruházás 

keretében épült meg, amely további munkahelyeket teremt és 

hosszú távú karrierlehetőséget biztosít a régióban élők és dolgo-

zók számára. 

Ezek után volt egy kis idő amikor lehetett egy kicsit játszani. 

Ezt ki is használtuk. Még volt egy kis időnk az udvaron felállí-

tott életnagyságú LEGO figurákkal.  

A mi kis csapatunk elfáradtan de élményekben gazdagon térhe-

tet haza. Köszönet a szervezőknek ezét a csodálatos tanulmányi 

kirándulásért! 

Bene Barbara, Kovács Viktória,  

Szabó Kinga, Volánszki Anna 

Forrás:http://www.nyiregyhaziiparipark.hu/hu/lego  

MŰVÉSZETI GÁLA 

Minden évben megrendezik iskolánkban a Művészeti Jóté-

konysági Gálát, idén március 24-én, pénteken rendeztek 

meg ezt az ünnepi eseményt. 

A rendezvényt Nagyné Lengyel Erika, igazgatóhelyettes néni 

nyitotta meg.  

Az este műsorába a drámajáték tagozat tanulói két jelenettel és 

versekkel is készültek, felkészítő tanáruk Törökné Bíró Erika 

volt. A nagyobbak a „Hogyan legyünk jók?” című jelenetet ját-

szották el, a kisebb tanulók pedig a „Piroska és a farkas” című 

mesét vitték színpadra.   

Az énekkarosok egy 

nagyon szép dallal ké-

szültek, amiben Balázsi 

Panni énekelte a szólót. 

A zene tagozaton több 

hangszeres fellépő is 

volt, a zongorán játszó 

és énekes tanulókat Dr. 

Sápy Szilvia tanár né-

ni; a fuvolás tanulókat 

pedig Udvarhelyi 

Péter tanár bácsi 

készítette fel. A 

néptánc tagozat 

csoportjait ettől a 

tanévtől Tóth 

Balázs néptánc 

pedagógus vezeti, 

aki a Szélrózsa 

néptánc együttes 

szakmai vezetője 

is. A Pántlika csoport Bodrogközi táncokat mutatott be. Az estét 

hagyományosan idén is a Szélrózsa néptánc együttes műsora 

zárta.  

Mi nagyon jól éreztük magunkat.  

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött és megnézte a 

műsorainkat, amire nagyon sokat készültünk.  

Barta Panna, Bene Barbara, Jenei Lilla,  

Kordás Anita, Kordás Anna, Szabó Kinga 
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VERSENYEREDMÉNYEK  

Kémia 

A Curie területi vetélkedőn Szabó Virág 8.b osztályos tanuló II. 

Hegyes Dzsenifer 7.b osztályos diák pedig VII. helyezést ért el. 

 

A Hevesy kémiaverseny iskolai fordulóján Jenei Balázs 7. évfo-

lyamos I. helyezett lett, mely eredményével továbbjutott a terü-

leti fordulóba.  

8. évfolyamban Szabó Virág és Csörmök László megosztott I. 

helyett értek el. 

 

Rajz és festő tagozat  

TOYAMAI 

PREFEKTÚRA ál-

tal kiírt  japán rajz-

pályázaton Szőke 

Noémi arany minősí-

tést, Kordás Anna 

bronz és intézmé-

nyünk volt tanulója 

Szőke Miklós szintén 

bronz minősítést ért 

el. 

 

A Házfórum által 

meghirdetett és az 

OTP bank által tá-

mogatott Aprajafal-

va Gyermekrajzpá-

lyázaton Veres Otília 

Petra rajzát a szak-

mai zűri 20000 Ft 

értékű játékutalvány-

nyal és tárgynyeremé-

nyekkel díjazta. 

 

Békéscsaba Megyei 

Jogú Város Önkormányzata  ,,Élhető város’’ címmel írt ki 

rajzpályázatot 

Legkreatívabb kategóriában Kordás Anna I. helyezett. Legszebb 

alkotás kategóriában Fórián Viktória III. helyezett, míg intéz-

ményünk volt tanulója Joó Réka szintén I. helyezett lett. 

 

A Karácsony Sándor Közösségi Ház rajzpályázatot hirde-

tett iskolánk felső tagozatos tanulói számára, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 60 évvel ezelőtt történt ese-

ményeihez kapcsolódóan. Díjazásban részesültek: 

5-6. osztály 

Kovács Gréta 

Csiki Dávid 

Biczó Nikolett 

7-8. osztály 

Jenei Csenge 

Joó Orsolya Dóra 

Szörnyi Gabriella 

Az Egészséges Nő c. megyei kreatív pályázatra beadott 

pályamunkák közül az alábbiak nyertek  sikeres részvé-

telt  kiállításra: 

Daróczi Boglárka- különdíjban részesül – oklevelet és ajándé-

kot kap - - Kiállításon vesz részt 

Kovács Gréta – Különdíjban részesül – oklevelet és ajándékot 

kap- Kiállításon vesz részt 

Karácsony Zsanett – Kiállításon vesz részt, eredményesen 

szerepelt, emléklapot kap 

Jenei Csenge - – Kiállításon vesz részt, eredményesen szere-

pelt, emléklapot kap 
Minden helyezést elért pályamunka díjként lesz felajánlva olyan 

egészségügyi dolgozóknak, akik sokat tesznek értünk nőkért. Ápo-

lók és szülésznők, védőnők és szakdolgozók. 
 

A Földesi Református Egyházközség által rendezett „ 

Rajzriadó„ című képzőművészeti pályázaton I. helyezést  

és különdíjat ért el Hegyes Dzsenifer. 

,, Tervezd meg Te a Happy Tej kabalafiguráját’’ című pá-

lyázaton  I. helyezett lett Kovács Gréta, nyereménye E-book 

(könyvolvasó). Alkotása tejtermékeket 

fog díszíteni. 

 

Zene  

Tóth Levente 5.b osztályos tanuló ősszel, 

sikeresen szerepelt a debreceni Kodály 

Zoltán Szakközépiskola és AMI Tehetség 

gáláján és nemrég vett részt a megyei 

szolfény versenyen, ahol továbbjutott az 

országos versenyre.  

 

Gratulálunk és további sikereket kívánunk! 

PROGRAMAJÁNLÓ  

2017.április 3-7. Digitális Témahét az intézményben. 

2017. április 6-12. Földes Napja Témahét az intéz-

ményben. 

2017. április 7. péntek délután 

Szuperdiák vetélkedő 

2017. április 8. szombat este Jóté-

konysági Bál az intézmény nagyter-

mében.  

2017. április 12. szerda 16 órától 

Földes napi ünnepi képviselő- testü-

leti ülés. 

2017. április 14. péntek 18 órától 

Földes napja Passió Orgonazenés 

istentisztelet. 

2017. április 13– 18-ig tavaszi szü-

net. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. április 12. szerda, a szünet utáni első tanítá-

si nap 2017. április 19. szerda.  

2017. április 16-17. húsvét. 

2017. április 24-26. év végét előkészítő 

szülői értekezletek az általános iskolai 

osztályokban.  

2017. május 1. hétfő munkaszüneti nap.  

2017. május 7. vasárnap anyák napja. 

2017. május 8-12. az osztálykirándulá-

sok hete az általános iskolai osztályok-

ban. 

2017. május 17. szerda idegen nyelvi 

kompetencia mérés.  

MÁK Szemek 
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TAVASZI NÉPSZOKÁSOK  

         A tavaszi népszokások két nagy ünnep köré csoporto-

sulnak. Az egyik a húsvéti, a másik a pünkösdi ünnepkör, 

amelyek egyben a legfőbb egyházi ünnepek is. Ám olyan 

jeles napok és népszokások is vannak, amelyek függetle-

nek az egyházi évfordulóktól  és a gazdasági, hétköznapi 

élethez kötődnek. Ilyenek például az állatok tavaszi ki-

hajtása a legelőkre vagy a párválasztáshoz kapcsolódó 

májusfaállítás is.                                                                                                                                                                                                                                                   

          A tél eltemetése, kiűzése különböző népszokásokhoz kötő-

dik. Hazánkban általában virágvasárnapon, a böjti időszak  

végén kerül erre sor. A rítusnak a telet elkergető varázsláson 

kívül gonoszűző hatása is volt. A telet valamilyen tárgy, bábu 

személyesíti meg, amelyet látványos felvonulás során vittek ki 

a faluból, majd a közeli folyóba dobták vagy elégették. Kiszebáb 

égetés. Tél végén , a tavasz első hónapjában az  emberek foko-

zott figyelemmel kísérték a tavasz beköszöntének legapróbb 

jeleit is. Az első rügyek kipattanása, a madarak visszaérkezése 

mind-mind a tavasz megérkezését jelzik . A népi megfigyelések 

tapasztalatai szerint néhány márciusi napon a következő hóna-

pok időjárását vagy a nyári termés mennyiségét és minőségét is 

meg  lehetett jósolni.     

      Március 12-én Gergely napján a népi megfigyelések szerint 

még előfordulhat hóesés, amelyre a  „megrázza még Gergely a 

szakállát” mondás utal. Sok helyen ezt a napot tartották alkal-

masnak a krumpli földbe tételére, de szintén ehhez a naphoz 

kötötték  a búza, rozs vagy a palántának való mag elvetését. A 

gyerekek házról házra járták a falut , mindenhova bekopogtat-

tak és ahová beengedték őket , ott kisebb jeleneteket, tréfás 

mondókákat adtak elő. A házigazdák az előadások befejeztével 

ételt, italt, néha egy kis pénzt adtak a diákoknak. 

      „ Sándor, József, Benedek zsákban 

hoznak meleget.” Ezt a népi rigmust min-

den magyar gyerek és felnőtt ismeri. A 

népi megfigyelések  helytállók , mert 

általában ekkor megérkezik a tavaszi 

enyhülés, és beköszönt a melegebb idő. 

  A húsvét a keresztény világ legnagyobb 

és legismertebb ünnepe. A Biblia szerint 

Jézust pénteken keresztre feszítették és 

meghalt. Azonban harmadnap , vagyis 

vasárnap feltámadt. Ekkor visszatért az 

emberekhez és elmondta nekik , hogy 

halálával megváltotta bűneiket. Húsvét-

kor tehát  Jézus feltámadását és az embe-

riség megváltását ünnepeljük. Ez mozgó 

ünnep, így nem ugyanazon a napon ünne-

peljük mint az előző években. Ennek az 

az  oka, hogy a húsvétot a tavaszi  napé-

jegyenlőséget, vagyis március 21-ét vagy 22-ét követő első hold-

tölte utáni vasárnap ünnepeljük. A húsvét hétfői locsolkodás 

célja hogy a víz tisztító és termékenységvarázsló erejével egés-

zséget, frissességet, gazdag terményáldást hozzanak a ház nép-

ének. A legtöbb helyen a locsolkodó legények piros, hímes tojást 

kaptak a lányoktól, amelynek szintén termékenységvarázsló 

erőt is tulajdonítottak. A tojás az élet, az újjászületés, a keresz-

tények szerint a feltámadás jelképe, mert ahogy a tojásból szü-

letik az új élet, úgy támadt fel Jézus az emberek megváltására. 

A legelterjedtebb tojásfestő szín a piros , mert a pirosra festett 

tojás Jézus szívét jelképezi. 

   Április 24-én  Szent György napján hajtották ki az állatokat a 

legelőre és e napon álltak szolgálatba a pásztorok és a béresek. 

    A májusfa a természet újjászületésének jelképe, amely szoro-

san kötődik a pünkösdi ünnepekhez. Általában legényekből 

verbuvált csoportok állították azon  lányok háza elé, akik eladó-

sorba kerültek de szerelmi ajándékként is szolgált. A fiatal fát 

az erőn kivágtát, majd bokrétákkal, színes szalagokkal, virá-

gokkal díszítették és a kiválasztott lány háza elé állították fel. 

Ezt a májusfát pünkösdvasárnap kitáncolták a földből, vagyis 

mulatságot rendeztek az ifjak. Néha a faluközösség is állított 

májusfát, amelynek kitáncolása , vagyis a köré szervezett mu-

latság a falu életének fontos eseménye volt. A fa tetejébe egy 

üveg italt tettek és azé lehetett aki fel tudott mászni a magas, 

sudár fára. 

    Világszerte megünnepelt nap az anyák napja. Május első 

vasárnapján köszöntjük fel az édesanyákat. 

   Pongrác, Szervác, Bonifác a fagyosszentek napjai. Május 12-

13-14. A népi megfigyelések szerint ilyenkor a kellemes tavaszi 

idő hirtelen hidegre fordulhat és akár fagyhat is, ami a gyümöl-

csösökben hatalmas károkat okozhat. 

    A pünkösd a keresztény egyház másik 

jelentős ünnepe és a húsvét időpontjához 

kötődik . Így ez  az ünnep is mozgóünnep. 

A húsvétot követő 50. napon kezdődik. 

Jézus mennybemenetele után az 50. napon 

összegyűltek az apostolok, vagyis Jézus 

kiválasztott 12 tanítványa, Mária és Jézus 

közeli hívei, majd közösen ünnepelték az 

aratás, az első gyümölcsök és a tízparan-

csolat adományozásának napját. Pünkösd 

a Szentlélek eljövetelének és az egyház 

születésének a napja. 

      Ezekből a hagyományokból többet ma 

is fenntartunk, ápolunk. Remélhetőleg a 

következő nemzedékek szívében is fontos 

szerepet töltenek majd be e jeles napok.   

Kordás Anna 4.a 

MIÉRT PONT MÁRCIUS 8.? 

Minden évben ünnepeljük, de mégsem tudjuk, hogy miért 

pont március 8-ára esik a Nemzetközi Nőnap. Erre a kér-

désre kerestem a választ.  

Közel egy évszázada határozták el, hogy március 8-án minden 

évben a nőket ünneplik. Ilyenkor a férfiak apró ajándékokkal 

fejezik ki tiszteletüket.  

Az első nemzeti nőnapot 1909-ben tartották az Egyesült Álla-

mokban. Akkor még február utolsó vasárnapján ünnepelték a 

nőket. Az 19010-ben Koppenhágában megrendezett II. Nemzet-

közi Szocialista Nőkongresszuson a német Clara Zetkin javasol-

ta, hogy világszerte tartsanak évente nőnapot. A nemzetközi 

nőnapot először 1911. március 19-én ünnepelték meg Ausztriá-

ban, Dániában, Németországban és Svájcban. Az időpont 1913-

ban került március 8-ra a New York-i 

textilmunkásnők 1857. évi sztrájkjá-

nak napjára. Más forrás szerint pedig, 

azért esett március nyolcadikára a 

választás, mert 1908-ban ezen a napon 

egy New York-i gyárban tomboló tűz-

vészben 129 nő  hunyt el, és erre való 

emlékezés március 8.  

Magyarországon 1914-ben ünnepelték 

meg először a nőnapot.   

Azóta is minden évben megemlékezünk 

ezen a napon a nőkről, lányokról. 

   Koncz Zalán 5.b 
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A SÜTIK ÉS ÍZEK VILÁGA 

Túró Fánk 
Hozzávalók 

4 főre 

 250 g tehéntúró (félzsíros) 

 250 g búzaliszt (BL55) 

 12 g sütőpor 

 3 db tojás (közepes, "M"-es méretű) 

 4 evőkanál cukor 

 200 ml tejföl (20%-os) 

 1 csipet só 

 1 db citrom reszelt héja 

 étolaj 

Elkészítés 

35 perc 

Robotgép táljába tesszük a túrót, majd a többi hozzávalót is. 

Alaposan kidolgoztatjuk a géppel. Körülbelül 15 percet pihentet-

jük. 

Ezalatt olajat melegítünk. Ha az olaj forró, a tésztából két evő-

kanál segítségével, tetszés szerinti méretű gombócokat szagga-

tunk. Hamar megsülnek. 

Fahéjas porcukorral megszórva tálaljuk. 

Gyűjtötte: Kovács András 5.b 

Barackos kevert húsvéti süti 

Hozzávalók 

55 dkg liszt (+ a formához) 

16 dkg porcukor 

1 csomag sütőpor 

12 dkg vaj (+ a formához) 

2,5 dl tej 

1 csomag vaníliás cukor 

1 ek reszelt citromhéj 

50 dkg őszibarack (lehet konzerv is) 

Elkészítés 

1.A lisztet összekeverjük a porcukorral és a sütőporral. Hoz-

záadjuk a felolvasztott vajat, a tejet, a vaníliás cukrot és a 

reszelt citromhéjat, majd alaposan összedolgozzuk. 

2.Kivajazunk és kilisztezünk egy 30x40 cm-es tepsit, és bele-

öntjük a tésztát. A barackokat felszeleteljük, majd elrendez-

zük a tészta tetején. 

3.180 fokra előmelegített sütőben 45 percig sütjük. A tepsi-

ben hagyjuk kihűlni, majd óvatosan kiborítjuk, és felszeletel-

ve tálaljuk. Citromfű levéllel díszíthetjük. 

Forrás internet 

Nőnapi köszöntő 

Dankó István: Nőnapköszöntő 

Virágot bontanak a fák,  

érzik már a tavaszt, 

a természet éledése elűzi a havat. 

Kinyílnak ilyenkor a nők is,  

kikre áldást mondok, 

minden anyának s leánynak  

Boldog Nőnapot kívánok. 

Gyűjtötte: Kovács András 5.b 

TOP 10-ES LISTA 

1.Rag’n’ Bone Man: Human 

2.NCS: Alan Walker Fade 

3.INNA: Cola Song  

4.Alan Walker: Sing meto sleep 

5.Jonas Blue: Fast car ft. Dakota 

6.Gustavo Lima: Balanda 

7.Zara Larsson: Lush life 

8.Imany: Don’t by so shy 

9.Sia: The Greatest 

10. Justin Timberlake: Can’t stop the feeling 

Összeállították: Balogh Laura és Bene Alexa 

TERMÉSZET ROVAT 

Nyuszi hopp és nem csak húsvétkor 
Közeledik a húsvét, amikor 

nagyon sokan felelőtlenül 

vásárolnak nyuszikat. De 

ezek a kis puha állatkák 

nem játékszerek.  

Ha valaki arra adja a fejét, hogy 

nyulat szeretne tartani, annak 

igenis fel kell készülnie rá, hogy 

ugyan úgy gondozni kell, mint 

minden más állatot. Nagyon 

kell figyelni sok mindenre a 

tartásuk során. Vannak védőol-

tások kifejezetten nyulak szá-

mára is. Ami pedig nagyon ve-

szélyes lehet egy tapsifülesnek, 

ha megcsípi a szúnyog.  

De a nehézségek ellenére megéri nyuszikát tartani. 

Hiszen a nyulak nagyon aranyos álla-

tok. Imádnak szaladgálni. Már házi 

kedvencként is tartják őket. Naponta 

legalább tizenhatszor alszanak 1-2 per-

cet, nyitott szemmel, kivéve, ha teljes 

biztonságban érzik magukat. Bundájuk 

többféle színű lehet.  

Szeretnek rágcsálni, növényevő állatok. 

Nagyon tisztán tartják magukat, na-

ponta többször mosakodnak. A kis nyu-

szik csupaszon jönnek a világra. Kéthe-

tes korukban nyílik ki a szemük. 5-8 

évig élnek. Számomra ők a legédesebb 

állatok! 

Kordás Anita 3.b Fotó forrása: Internet 
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Lány/ Fiú rovat 

Kezdetek 
 

Radics Gigi a Megasztár 5-ben tűnt fel, már akkor nagy tehet-

ségnek tartották, ám a szűri a 24 legjobbig jutatta, itt esett ki. A 

salgótarjáni lány nem keseredett el, 2011 februárjában Most 

miért félsz címmel kislemezt és videoklipet jelentetett meg, 

majd ősszel jelentkezett a tehetségkutató következő szériájába.  

 

 

Karrier 
2012 márciusának elején bejutott a Megasztár 6 legjobbjai közé, 

a párbajon Csonka Andreasszal szemben győzött. A döntők so-

rán végig őt tartották a legesélyesebbnek a győzelemre, erős 

hangja az egész közönséget lenyűgözte.  

 

Gigire Michael Jackson producere is felfigyelt, majd egy svájci 

kiruccanás során élőben hallgatta meg a lányt énekelni, s nagy 

lehetőséget lát benne, szerinte páratlan tehetséggel áldotta meg 

a sors a Mega-lányt. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy az eddigi 

híreszteléseknek lesz alapja a jövőben, és világsztárt 

köszönthetüónk az ifjú énekesnő személyében. 

 

Első, nem túl sikeres klipje után 2012 novemberében megjelent 

második kisfilmje, amelynek címe Vadonatúj érzés. A klipet 

Amerikában forgatták. A fiatal énekesnő első nagylemeze szin-

tén vadonatúj érzés címmel jelent meg november 12-én. 2013-

ban az Úgy fáj című dal is a slágerlisták élére került, míg klub-

sláger lett az első dalának dance feldolgozásából. A 2014-es Eu-

rovíziós Dalfesztiválra a Catch Me című dallal jelentkezett, ami-

vel bekerült a legjobb 30 közé. 

2014-ben jelent meg a Barna Lány című dala, amelynek elké-

szült az angol változata is. Az utóbbinak készült diszko feldolgo-

zása is, amely az éjszakai klubok egyik nagy kedvence lett rövid 

idő alatt. 2015-ben az István a Király legújabb verziójában ő 

alakíthatta Koppány lányát Feke Pál és Varga Miklós oldalán. 

Nagy Ágnes 6.b 

 

Dezső Bence más néven 2face. 

Az Erdélyi videós akinek hatalmas nézettség száma 

van, ugyanis 282.480 feliratkozója van. Ez a szám 

napról napra több lesz. 

A Sepsiszentgyörgyi videós már több mint 300 videót 

töltött fel a csatornájára. Ezek között a kérdezz -

felelek videóktól kezdve a kihívásos videókig minden 

megtalálható. És persze vannak olyan egyedi videók, 

challeng-ek amiket ő maga talált ki. 

Más híres videósokkal is szokott forgatni. 

Pl.: A "mostani" barátnője az Anett&Ancsa párosból 

Ancsa, vagyis Polla. Január 19.-e óta vannak együtt 

és azóta már sok közös videót forgatták. 

Dezső Bencés pólók/pulcsik is vannak már. 

De ezeknek nem Dezső Bence feliratuk van, hanem 

SAURUS. 

A SAURUS Dezső Bence ruhamárkája. 

Ezeket videós boltokban lehet beszerezni. 

Bence nagyon szereti a nézőit. Szokott közönségtalál-

kozókat is szervezni, de általában minden PlayIT-en 

ott van és megteszi a 9 óra hosszú autó utat a nézői-

ért. 

Ha még nem tetted, akkor látogass el te is Bence ol-

dalára és nézd meg a videóit, hátha mosolyt csal az 

arcodra! 

Tóth Boglárka 6.b 

YouTube-erek a láthatáron 
Radics Péter  

A magyar humorista népszerű paródiái: 

-Potter Albert: 

 Albert életét követhetjük, amint barátaival (Rozinkával és Lőrinccel) 

rendre visszakerülnek a DOC nevelőintézetbe, amelynek az idegbeteg 

igazgatója, Don Dumbledore napi szinten ad golyót diákjainak. Jelenleg a 

7., egyben utolsó évad van. 

-Hitler tanár úr: 

A Hitler tanár úrban a tanár Hitler napjait követhetjük, amint sorozatban 

buktatja meg még kitűnő tanuló diákjait is. Jelenleg 16 rész készült el 

belőle. 

-Maradj Talpon!: 

A Maradj talpon! az MTVA szórakoztató műveltségi vetélkedőjének kipa-

rodizálása.Jelenleg 11 rész készült el belőle. 

-A sörök ura: A gyűrűk ura filmsorozat alapján készült paródiasorozat. 

Jelenleg 9 rész készült belőle. 

További filmparódiái: 

-Alkonyat 

-The Walking Dead 

-Odaát 

Csinált még Disney filmekről is paródiákat. Az egyik legnépszerűbb soro-

zata a Facebook Idióták, amiből a csatornájára 14 rész +2 különkiadás 

készült , amiben csak Ricardo posztjait láthatta a közönség.1 hete bejelen-

tette ,hogy a csatornáján nem lesz több Facebook idióták, de egy másik 

csatornán folytatja a sorozatot. Ígérete ellenére fő csatornájára feltöltött 

még egy részt a Facebook idiótákból. A csatornájára kattintva egyéb paró-

diákat is találhatunk. 

Péter magánéletéről alig lehet tudni valamit. Arcát a képeken és videók-

ban kendővel takarja el. Néha ír egy-egy érdekességet a munkahelyéről. 

Nagy metál és rock rajongó, kedvence az Iron Maiden. 

Szabó Kinga 6.b 

Fotó: Internet 



 

 

TISZTA VICC… :-) 

Farsang van az iskolában, a tanító néni végignéz az osztá-

lyon, hogy ki, minek öltözött be. Zolikán korona van, meg 

palást, tehát ő király. Juliskának szárnya van, meg varázs-

pálcája, ő biztosan tündér. Amikor odaér Jenőkéhez, látja, 

hogy nagy csillag van a fejére ragasztva, egy kötéllel meg 

hatalmas csavart húz maga után. Megkérdezi: -Jenőke, te 

minek öltöztél be? -Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó!  

 
Egy nő ki akarja festeni a szobáját, de nem tudja, hogy 

mennyi festék kell hozzá. Eszébe jut, hogy a barátnő-

jének ugyanakkora a szobája, mint az övé. Át is megy 

hozzá és megkérdezi: 

- Mennyi festéket vettél a szobádhoz? 

- Három vödröt. 

Meg is veszi, ki is festi a nő. De kimarad egy vödör. 

Megint átmegy hozzá: 

- Én kifestettem a szobám, de kimaradt egy vödörnyi 

festék… 

- Tényleg? Nekem is! 

Női matek: 
A tanító azt mondja számtanon Pistikének: 
- Ha a mamád harminc éves, a papád meg harmincöt, hány 

évesek összesen? 
- Hatvan! 
- Miért? 
- Mert a mama öt évet mindig letagad. 

 
Az évzárón búcsúzik a hatodikosok osztályfőnöke. 

- Gyerekek, jövőre más osztályfőnököt kaptok... 

Pistike jelentkezik: 

- Egyet mondhatok. Biztosan rosszabb lesz, mint az osz-

tályfőnök úr volt. 

A búcsúzó pedagógusnak jólesik, de szerénykedik. 

- Ugyan Pistike, dehogy is... 

- De, de... - erősködik a srác. - Eddig öt osztályfőnökünk 

volt, és mindegyik rosszabb lett, mint az előző. 

 
Összeállították: Kovács András, Nagy Ágnes, 

Volánszki Anna 

R e j t v é n y  

A Mák Szemek elkészítésében részt vettek:  

Balogh Laura, Barta Panna, Bene Alexa, Bene Barbara, Bene Zoltán, Hegyes Dzsenifer, Jenei Lilla, Kiss Tamás, Koncz 

Zalán, Kordás Anita, Kordás Anna, Kovács András, Kovács Viktória, Mátravölgyi Dorina, Nagy Ágnes, Szabó Kinga, 

Szőnyi Lili, Tóth Boglárka, Veress Otília Petra, Volánszki Anna, 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 megfejtés-

szelvényre a megfejtéseket (ne felejtsd el ráírni a neved 

és osztályod). Majd dobd be a portánál elhelyezett MÁK 

Szemek feliratú dobozba legkésőbb 2017. április 27., 

csütörtökig Sorsolás 2017. április 28-án, pénteken a 

nagyszünetben lesz.  

Megfejtésszelvény 9.évfolyam 2. szám 

Keresztrejtvény: _____________________________________ 

Betűrejtvény:________________________________________ 

Név, osztály:_________________________________________ 

____________________________________________________ 

W A P X V O K E V E O S V Ö 

O K O T A V A S Z O C K E S 

R Ü G Y L K Z Ő B K I Z O Z 

O S F N E P O P L I S E P E 

V Z É Á N O L V A D Á S A P 

A É L T T K Ü N T M R O J S 

R L É H I D E G Y C S F Á É 

O P V A N P M F A R S A N G 

K O V I E J É G K I F O D I 

I T J Á R V Á N Y O M M É Z 

M I N F L U E N Z A N Ö K I 

Rügy 

Tavasz 

Eső 

Valentin 

Virágzás 

Rovarok 

Szél 

Olvadás 

Sár 

Hideg 

Latyak 

Farsang 

Ajándék 

Félév 

Nátha 

Influenza 

Járvány 

Szépség 

Méz 

Jég 

Keressétek meg a táblázat melletti szavakat, ha ügyesek 

vagytok meg lesz a kakukk tojás.  Nagy Ágnes 6.b 

Összeállították: Bene Alexa  5.a és Koncz Zalán 5.b 


