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Pápai Anikó: A szín varázspálcája 
Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy mindenféle színnel teli ország. Ebben az országban uralkodott 

egy jószívű király és egy gonosz királynő, ez a két ember egykor békességben 
éltek. De mikor a király és a királynő fia harcoltak egy gyönyörű királykisasszony 
kegyeiért a király megölte a királynő fiát. A királynő annyira megharagudott, 
hogy készítet két pálcát: egy fekete fehéret és egy szivárvány színeivel teli 
pálcát. A fekete fehér pálcát magánál tartotta a másodikról úgy rendelkezett, 
hogy: három medve, három oroszlán és egy- egy fejű sárkány őrizze! A királynő 
megfogta a pálcát és az égnek tartva fekete fehéré varázsolta az országot! 
A király megdöbbentségében lovagi tornát hirdetett. 
Fülébe jutott ez Füzérnek és ő rendkívüli erővel rendelkezet. Az apját, anyát, 
nem ismerte, mert árva volt. Egy szegény paraszt ember nevelte fel. Szóval a 
fülébe jutott ez a lovagi torna, el akart menni rá, de az apja nem akarta 

elengedni!  
- Fiam ne menj, ne legyél önfejű, még valami bajod esik! 

Ne félj apám nem lesz bajom. 
- Várj fiam én is veled tartok! A fiú nem értette mit mond az apja, vagyis értette mit mondott csak azt 

nem, hogy miért akart vele menni. 
Mikor odaértek látták, hogy katonák, hercegek voltak ott. Elkezdődött a csata Füzér mindenkit legyőzött, 
és a király szóba elegyedett vele. 
Most a fiam fog kiállni veled! Már - már úgy tűnt, hogy a királyfi győz, de egy furcsa emlékben látottak 
változtattak ebben. Ekkor megszólalt a király. 

- Ha megölöd a fiamat, akkor nem a pálcáért fogsz menni, hanem a fejfához. 
- Felséges királyom én az ön fiát megölni nem akarom, csak egy régi kardot meg egy 9- főből álló 

sereget.  
Jól szóltál kedves,  . . . . .  ö hogy is hívnak? 
- Mindenki Füzérnek szólít. 
- Milyen név ez te fiú? 
- Olyan, amit szívesen viselek és olyan, ami reám illik! mondja gőgösen 
- Jól van, le ne harapd a fejem. 

A fiú elindult a katonákkal és el is ért egy sűrű erdőbe. Az erdőt három medve védte. Fűzér harcba 
keveredett velük, le is győzte őket. A királynő mindezt megleste és újabb tervet eszelt ki ellenük. Kiértek az 
erdőből, és egy imbolygó híd tárult eléjük. Megszólalt Füzér. 

- Egyenként menjünk át. 
De a királynő miatt ez nem sikerült. Tönkretette a hidat! Az egyik katona a másik oldalon maradt. Füzér 
már abban a tudatban volt, hogy nyugodalmasan mennek tovább, de ekkor nagy medvemorgás hallatszott. 
Füzér megszólal  

- Ahol egy medve van ott lesz több is! 
Ahogy kimondta megjelent három medve. Harcolt velük, bár legyőzni nem tudta őket, elmenekülni viszont 

igen. Már csak egy katonája maradt. Őt visszaküldte a királyhoz. 
Füzér gondolta magában. 

- „Hüm”, még nincs vége a kalandnak, úgy érzem, hogy még a pálcáig sokszor elő kell még rántanom 
a kardomat. 

- Már elég sötét van, majd reggel tovább indulok. 
Ahogy füzér lehajtotta fejét az erdő hangjai előtörtek rejtekükből: a bagoly huhogott, a medve horkolt, 
mert aludt, a madarak, míg el nem aludtak énekeltek. Az erdő hangjai álomba ringatták Füzért. Mikor 
reggel felkelt egy egyfejű sárkány gyomrában találta magát. S mondta  

- Halottam már erről a sárkányról, és anyukám szavait idézve: az embert a gyomrán keresztül lehet a 
legjobban megfogni. Ezzel a gyomrába szúrta a kardját. A sárkány megszólalt  

- Van három kapu válasz és megtalálod, amit keresel, de jól kell választanod, mert az életedbe is 
kerülhet! 

Egy, : aranyozott, egy ezüstözött, meg egy egyszerű 



S idézetével megint jól választ az egyszerűt választja, át megy rajta és meglát három varázspálcát: egy 
barnát, a földek istenét, egy kéket az egek istenét, egy sárgát a napsugár istenét. Ekkor, arra gondolt, hogy 
az utolsóból lesz az első ezzel megfogta a sárga pálcát és rögtön minden olyan lett, mint régen. Ekkor 
megjelent a királynő el akarta venni a pálcát Füzér feltartotta és elpusztította a királynőt. 
Az ország újra pompázott és Füzér is visszatért a palotába, s egy szót sem szólt származásáról és apját sem 
akarta bajba sodorni. 
A király első lovagjául ütötte füzért és Füzér az édesapjával és az édesanyjával élt tovább boldogságban, 
kicsi házukban a tó mellett.     
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Debreceni Nagyerdő 

A debreceni Nagyerdő területén különleges védett növényfajok és 

állatok élnek, nevét hatalmas, 100–120 éves fáiról kapta. Az erdőt 

az 1800-as években parkká nyilvánították, majd 1939-ben 1. 

sorszámmal jegyezték be a védett természeti területek 

törzskönyvébe. Az országos jelentőségű védett természeti terület a 

Natura 2000 

hálózat része. Az 

erdő legfőbb 

problémája a szárazodás, az idős tölgyesek leromlása, 

tájidegen fajok jelenléte és az illegális hulladéklerakás. Ezek 

megakadályozásában a Hortobágyi Nemzeti Park 

közmunkaprogramja jelent segítséget. Sokat javított az erdő 

állapotán a Nyírerdő Zrt. erdőfelújítása is, a Debreceni 

Egyetem Botanikus Kertje pedig uniós támogatással társulás-

rekonstrukciós programot indít a közeljövőben. 

A védetté nyilvánítás célja a Magyarországon elsőként védetté nyilvánított öreg tölgyes és a környező 

erdőtársulások megőrzése az utókor számára. Debrecen város életében a Nagyerdő mindig jelentős szerepet 

játszott, megőrzése a város és a természetvédelem szempontjából egyaránt fontos. 

A Nagyerdő területén mintegy 700-800 növényfajt tartanak számon. A Nagyerdő a Nyírség déli részére 

jellemző, homokbuckás erdős-gyepes mozaiktáj jellegzetes részét képező homoki pusztai tölgyes emlékét 

őrzi, melynek állományalkotó őshonos fafaja a kocsányos tölgy. Jellemző elegyfajai a fehér nyár, rezgő 

nyár, kislevelű hárs, a mezei juhar és a vadkörte. 

A nagyerdei Parkerdő az erős emberi hatás következtében 

jelentős mértékű átalakuláson ment át az eredeti faállomány, a 

cserjeszint és a lágyszárú aljnövényzet összetételét tekintve. Ám a 

jelenlegi állapotában is igen fajgazdag az őshonos fafajok, 

valamint a telepített idegen (exóta) fafajok tekintetében. A 

területen található idős fák sokféle élőhelyet biztosítanak számos 

állat-, növény- és gombafaj számára, ezért ezen fák minden olyan 

egyedét meg kell őrizni, amely önmagában is természetvédelmi, tájképi, esztétikai értéket képvisel. Különös 

tekintettel kell lenni az idős, 100 évnél öregebb, elsősorban kocsányos völgyekre. 

Állatvilág 

A Nagyerdő területén jelenleg 2 fokozottan védett, 49 védett gerinces, valamint 39 védett gerinctelen 

állatfajt tartanak nyilván. Ezen állatfajok védelmének biztosítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani 

élőhelyeik megóvására, amely elengedhetetlen feltétele a biológiai egyensúly fennmaradásának.  

Jellemző állatfajok: 

sisakos sáska,   imádkozó sáska, nagy hőscincér, aranyos  rabló, troxbogár, örvös légykapó, ökörszem, 

darázsölyv, héja, egerészölyv, fekete harkály, zöld küllő, nagy fakopáncs, csuszka, őz, borz, vaddisznó, 

nyest, mogyorós pele. 

 

 



Hírek 

 JÓZSEF ATTILA AKADÁLY VERSENY 2015. ÁPRILIS 13. 

 Intézményünk névadójának, József Attilának 

születésnapjára emlékezünk a költészet napján. Iskolánk 

tanulói ezen a napon minden tanévben egy játékos 

akadályversenyen mérik össze tudásukat, ügyességüket. A 

gyerekeknek a különböző „állomásokon” más-más jellegű 

feladatokat kell megoldaniuk; pl.: versek felismerése, 

összerakása, híres magyar költők arcképének kirakása, 

József Attila élete, egészségügyi totó, Európai Unióról szóló 

ismeretek, iskolatörténeti kérdések, valamint ügyességi 

akadálypálya. 

Ebben a tanévben az alábbi eredmények születtek: 

1.helyezett: 8.a   102 pont 

2.helyezett: 8.b   95 pont 

3.helyezett: 5.a     92 pont 

4. helyezett: 7.o    85 pont 

5.helyezett:  6.o    83 pont 

6.helyezett:  5.b    82 pont 

  

                 

 JÓZSEF ATTILA NAP  

 A hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendezésre került a Debreceni József Attila 

Általános Iskolában a Költészet Napja alkalmából hirdetett komplex verseny. A megmérettetésen 

több mint 100 gyerek vett részt a város óvodáiból és általános iskoláiból. A rajzpályázatra 

szebbnél szebb pályaművek érkeztek, a szavalóversenyen pedig a magyar költészet 

gyöngyszemeiből válogattak a versenyzők. A zsűri tagjai között Vékony Anna színművésznőt is köszönthették a 

jelenlevők. Délután a rendezvénysorozat lezárásaként a József Attila Kupáért küzdhettek műfüves pályán az ifjú 

futballtehetségek. 

  



Iskolánk tanulói a rajzversenyen értek el szép eredményeket: 

5-6.o.      I. Bódi Kevin 5. o. /Debrecen József Attila Általános Iskola/ 

               II. Kovács Barbara 5. o. /Kazinczy ÁMK/ 

              III. Karácsony Krisztián 5. o. /Debrecen József Attila Általános Iskola/ 

7-8.o.      I. Fórián Jázmin 8. o /Epreskerti Általános Iskola/ 

               II. Deák Kíra 7. o /Debreceni József Attila Általános Iskola/ 

              III. Mikó Szabrina 8. b / Debreceni József Attila Általános Iskola/ 

  

József Attila foci kupa:                    

  I. Debreceni József Attila Általános Iskola 

 II. Epreskerti Általános Iskola 

III. Karácsony Sándor Általános Iskola 

 IV. Csapókerti Általános Iskola 

A győztes csapat tagjai: Bódi Kevin 5.a Bordás Dávid 5.a 

 Sebestyén Zoltán 5.a  Földeáki Norbert Leonárd 5.b Győri 

Róbert 5.b  Mikó Dezső 5.b Küzmös Róbert 6. o Béres László 

6. o  Wukovics Sándor 6.o 

Felkészítő tanárok: Elek Sándor és Ladányi Zoltán 

 IV. ORSZÁGOS SZÉPÍRÓ VERSENY 2015. MÁRCIUS 06. 

 Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács által 
meghirdetett, a Debreceni József Attila Általános Iskola 
által 2015. március 06-án lebonyolított IV. Országos Szépíró 
Verseny Hajdú-Bihar megyei fordulójának eredményei 
 A verseny résztvevői: 
-          10 debreceni, 15 megyei intézmény összesen 153 
tehetséges SNI és BTM tanulója 
-          Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Kaba, 
Hosszúpályi, Berettyóújfalu, Nyíracsád, Püspökladány, 
Berettyóújfalu, Hajdúnánás, Balmazújváros, Álmosd, 
Debrecen. 

 Meghívottak,  vendégek: 
-          Komolay Szabolcs alpolgármester, lakókörzetünk 
önkormányzati képviselője, rendezvényünk fővédnöke 
-          Varga Tímea a KLIK Debreceni Tankerületének 
köznevelési referense 
-          Kovács Zsolt a Povolnyi Ferenc Szakképző Iskola 
intézményvezetője 
-          Barabásné Vályi Katalin a Debreceni József Attila 
Iskola intézményvezetője.  
A versenyen résztvevő tanulók megélhették, hogy 
valamiben ők is lehetnek jók és tehetségesek. 
             



FARSANG 

Február 27-én pénteken megrendeztük iskolánkban a farsangi karnevált. Az alsós gyermekeink nagy része színes 
ötletes jelmezt öltve búcsúzott a téltől. A jelmezes felvonulás után a diákok különböző ügyességi játékokon vettek 
részt. A felsős tanulók táncprodukciókkal színesítették a délutáni műsort. 

                 

 VALENTIN-NAPI VERSÍRÓ VERSENY 

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendeztük a szerelmesvers-író versenyt a könyvtárban. A jelentkező 
gyerekeknek a helyszínen kellett megalkotniuk a költeményeket megadott kulcsszavak beépítésével. Az alsósok 
kulcsszavai: gyűrű és könny, a felsősöké: holdsugár és szempilla. 
A versenyen összesen 29 tanuló vett részt: alsóban 17 diák, a  felső tagozatban 12 versenyző volt. 
 

A kisebbek között a három legjobb költemény alkotója: 
   1. Nagy Boglárka 4.o. 
   2. Czakó Dominik 4.o. 
   3. Bozsányi Tünde 4.o. 

A felső tagozatosok  eredményei: 
         1. Csuka Alexandra 8.b 

            2. Pápai Anikó 6.o. 
            3. Horváth Karolina 8.b 
Az eredményhirdetést a telepi könyvtárban tartottuk, ahol 
egy kis kézműves foglalkozással zártuk az élményekben 
gazdag rendezvényt. 

Gratulálunk a szép alkotásokhoz! 

  

EURO INFO VERSENY: 2015. január 26-án az EURO INFO informatikai csapatversenyen iskolánk 
III. helyezést ért el.  Csapattagok: Elek Vivien, Far Kristóf, Fórián Ádám 8.a osztályos tanulók. 

VÁROSI PREZENTÁCIÓKÉSZÍTŐ VERSENY 2015. ÁPRILIS 

 Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola által megrendezett városi 
prezentációkészítő versenyen Elek Vivien 8.a osztályos tanuló I. helyezést ért el. Be 
kellett mutatni a 2015. év növényeit és állatait 10 dián keresztül. Gratulálunk!   
 
MOZGÓ DIÁK ORSZÁGOS PREZENTÁCIÓKÉSZÍTŐ VERSENY 2015. április 17. 
Az 1. fordulóban iskolánk sportéletét, egészséges életmódra való ösztönző programjait 
kellett egy prezentációban bemutatni. Ez kisfilmként megjelent a Mozgódiák facebook 
oldalon, ahol lelkes támogatóink leadhatták szavazataikat. A szakmai zsűri és a 
szavazatok alapján bejutott csapatunk a 2. döntő fordulóba több debreceni, kecskeméti, 
szolnoki és balatonfüredi csapattal együtt. 
A döntőben az újkori olimpiák különböző versenyszámairól készültek a bemutatók. 
Iskolánk csapata a kajak-kenu sportágat húzta. A három óra alatt elkészített 
prezentációt elő kellett adni a zsűri, a többi csapat és a vendégek előtt. Itt a 12. helyen 
végzett iskolánk csapata / Far Kristóf 8.a, Fórián Ádám 8.a, Elek Vivien 8.a/         



Hogyan lehet könnyen állatot rajzolni?! 

Kezdők: 

 
Haladók: 

 
Különbség kereső 

              1             2 

 
Keresd meg a 6 különbséget, és rajzold be a 2-es ábrába! 



Hogyan ünneplik világszerte a húsvétot? 

Bulgária 

A régi hagyományok szerint a Húsvétot három napig táncmulatsággal, 

játékokkal ünneplik, miközben jut idő arra is, hogy az emberek az 

egészségükért imádkozzanak. Az ünnepi asztalon a sült hús mellett ott 

a helye a kalácsnak és a tojásnak is. Az első piros tojással a gyerek 

arcát szokták bedörzsölni, hogy minél egészségesebbek legyenek. Jut 

egy tojás a veteményesbe is, hogy megvédjék a termést a jégesőtől. 

Olaszország 

Húsvéti süteményeik a történelmi hagyományoknak megfelelően 

lisztből, tojásból, cukorból és olíva olajból készülnek. Hogy a gyerekek számára kívánatossá 

tegyék a tésztát galamb, baba, lovacska, nyúl és harang formára sütik. Belsejükbe igen gyakran 

ajándékot is rejtenek. Hasonló meglepetésekkel töltik meg a nagy, díszes csokoládékat is. 

Lengyelország 

Nagyszombaton a családok kis kosarakban viszik a sonkát, a kolbászt, a kenyeret, a süteményt 

és a festett tojásokat a templomi szentelésre. A vasárnapi mise után a terített asztalnál 

fogyasztják el reggelire a kosárkák tartalmát. A hagyományos lengyel sütemények közül a 

"mazurek" és a "babka" kerül az asztalra. Hétfőn sok-sok vízzel locsolkodnak. 

Ciprus 

Nagypénteken már készen vannak a festett tojások és indul a körmenet. Elkészítik a "Flaounes" 

elnevezésű húsvéti süteményeket, amelyek sajttal, mazsolával töltött kalácsféleségek. Szombat 

éjszaka feldíszített fáklyákkal vonulnak az utcákra a ciprusiak. Vasárnap pedig bárányt sütnek a 

szabadban. 

Kolumbia 

A Húsvétot vasárnap, a feltámadás napján ünneplik. Mindenki részt vesz a szentmisén, amelyre a 

lányok fehérbe öltöznek. A főterek fáit füzérrel díszítik, a feltámadt Jézusról körmenetben 

emlékeznek meg. A húsvéti asztalról nem hiányozhatnak a kukoricából készült ételek, a 

banánlevélbe töltött húsos zöldségek, a szószos fogások, valamint a kukoricából, rizsből erjesztett 

különleges italok: a "chicha" és a "guarrús" 

Észak-Argentínában ilyentájt karnevált tartanak. A karneváli előkészületekhez az algarroba 

babok megértekor fognak hozzá. A charango dallamára énekelnek, és nyakló nélkül vedelik ez 

időtájt azalojatésachicát. Az emberek ünnepre készülődve kimeszelik ilyenkor a házat és 

nagytakarítást tartanak. Bazsalikomot szednek és ponchót hordanak, hogy ezzel űzzék el a 

gonosz szellemeket. A hamvazószerdát megelőző csütörtökön (amelynek közismerten elterjedt 

magyar megnevezése egyébként a torkos csütörtök) egy ún. tincunaco ünnepséget tartanak, 

amelynek során az egyik oldalról a lányok és az asszonyok, a másik oldalról pedig azok szülei, 

vagyis a lányok nagyszülei állják körbe a fűzfaágakból font kaput. Ezt gyümölcsökkel, virágokkal, 

édességekkel, helyi sajtkülönlegességekkel és apró kis lámpásokkal díszítik. A két csoport aztán a 

kapu boltíve alatt találkozik, kezükben egy-egy babát tartanak, amelyet a másik csoport tagjainak 

fejéhez érintenek. E szent ceremóniának olyan hatást tulajdonítanak, hogy ez egy olyan 

elvághatatlan köteléket képez férfi és nő között, amelyet csak a halál képes eltépni. A karnevál 

vasárnap éri el tetőpontját, az asszonyok aznap felveszik legszebb fodros szoknyájukat, színes 

ponchójukat, az urak pedig fehér kalapot vesznek és keményítővel és vízzel kenik be az arcukat. 

Helyi népdalokat énekelnek és lóháton látogatnak el arra a szent helyre, ahol Pukllaynak, vagyis a 



karnevál szentjének tiszteletére táncot lejtenek. Az ünnepségek zárásaképp a Pukllayt 

szimbolizáló rongybabát eltemetik, ez jelenti a karnevál végét. 

Libanonban a nagyböjt idején a gyerekek tojásokat gyűjtenek, amiket aztán kiszíneznek és 

különféle tojásfeltörő játékokat játszanak velük. A hagyományos tojásfestő színek itt a barna,a 

zöld, a sárga és a piros. Az országban a húsvéti előkészületek másik fontos eleme a maamoul 

elkészítése. A maamoul nem más, mint egy mogyorós-datolyás töltelékű búzadarás-cukormázas 

aprósütemény, amelynek tésztáját már néhány nappal Húsvét előtt elkészítik. 

Egyiptomban a bárány vérét használták fel elsőszülöttjük megmentésére. Ennek oka az volt, 
hogy Jézust Isten bárányának nevezték, mivel hittek abban, hogy az általa vállalt áldozat 
segítségével megbocsájtást nyernek az ember bűnei.Az egyiptomi kopt egyház tanai szerint a böjt 
55 napig tart, amelynek első, bevezető hetében a tilalom még nem teljes, csupán nem esznek 
húst, halat, tojást illetve tejet. A Szenthét idejére a koplalás csak fokozódik, ezidőtájt csak babot 
és más zöldségféléket fogyasztanak. 

Etiópiában a húsvéti fesztivált Fassikának hívják. Ezen a napon ők is, ahogy a világ minden 
istenhívő népe, Jézus feltámadását ünneplik. A Húsvétot megelőző időszakot nagyböjtnek. A 
nagyböjt idején az etiópok nem vesznek magukhoz sem húst, sem semmilyen állati eredetű 
terméket, így sajtot, tejfölt, túrót, tojást, tejet és vajat sem. A húsvétot megelőző éjszakán azonban 
befejezik a böjtölést, és egy ünnepélyes étel elfogyasztásával köszöntik húsvét napjának 
eljövetelét. Emellett egy hatalmas kovászos kenyeret sütnek, amelyet dabónak hívnak. A dabót 
húsvét napjának reggelén szegik meg, miután egy, a család által felkért pap, vagy épp a családfő 
elmondott egy imát. 

A dél-amerikai fesztiválok ötvözik magukban az ősi inka világ, az afrikai kultúra és a keresztény 
hitvilág hagyományait. Rio de Janeiro- ban a nagyböjt tövében tartják a világ leghíresebb 
karneválját. A karnevál egyben azt is jelenti, hogy búcsút mondanak a húsnak, és kezdetét veszi 
a  böjt, amit az emberek többsége - hívő lévén - be is tart. Brazíliában amúgy is sokan a karneváli 
időszakra készülődve töltik az év nagy részét. A helyi tervezők a ruhaköltemények tervezésével és 
szabásával töltik napjaikat. 

                               



Tavaszi szókereső 
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Keresd meg a táblázatban az alábbi szavakat! 

húsvét, hóvirág, tojás, nyúl,  bárány, sonka, sajt, vers, locsolás, festés, tavasz, virágok          

Képrejtvény 

        

Rájössz, hol a hiba?   Ma már nem sokan használják a   A kép egy zöldséget ábrázol. 

képen látható tárgyat. 



Interjú az iskola pszichológussal,  
Burainé Bojtor Andreával 

1972-ben, Eger városában született. A Debreceni Egyetemen végezte a pszichológia szakot. 

Azért van ilyen keveset az iskolában pszichológusként, mert a Bárczi Gusztáv EGYM iskolában és a 
Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátó ipari szakközépiskolában is segít mások problémáit megoldani. 

Miért akart pszichológus lenni? 

 Szerettem volna közelebb kerülni az emberek problémájához, mi az ami foglalkoztatja őket.  

 Mindenre van megoldás, de néha az ember kétségbeesésében nem látja azt meg. Jó, ha egy 
kívülálló meghallgatja, elmondja a véleményét és segít, hogy az ember megtalálja a kiutat a szorult 
helyzetéből 

Milyennek tartja az intézményt? 

 Aranyos, jól képzett, lelkes pedagógusok vannak az intézményben. 

 Szívesen megtanítanák a gyerekeket sok mindenre, de nagyon csalódottak. 

Azt látják, hogy a gyerekek nem akarnak tanulni, pedig ahhoz, hogy eligazodjunk az életben, hogy legyen jó 
állásunk, hogy büszkék legyenek ránk, ahhoz pár dolgot feltétlenül meg kellene tanulni. Ez az iskola ideális 
helyszín a gyerekek számára, mert tágas, szép, jól felszerelt és tiszta környezetet biztosít. 

Hogyan látja a gyerekek viselkedését? 

Sok szomorú arcot látok. A gyerekek sokat bántják egymást, pedig többet kellene örülni egymásnak. 
Mindannyian mások vagyunk, és gyerekként nem tehetünk a körülményeinkről és a minket érő külső 
hatásokról. 

 Sok a nehézsorsú család 
 Számtalan a sokat dolgozó szülő 
 A gyerekek rengeteg információt kapnak a külvilágból és sokszor egyedül kell kezelniük. 
 Nem vesszük észre a sok jó dolgot, ami körül vesz minket.   Pl: Egészségesek vagyunk, süt a nap, van 

szerelmünk, szeretjük a hobbinkat stb… elfelejtünk örülni nekik. 
 

Érdekességek: 
 
A kedvenc zenei stílus: Salsa típus 
Kedvenc előadók:  

- Tankcsapda 
- Bruno Mars 
- Cserháti Zsuzsa 

       Kedvenc író: Varró Dániel és versei 
Kedvenc időtöltése: Tánc, olvasás   

Ha a gyermek együtt él a jóváhagyással, 
megtanulja szeretni magát. 

Ha a gyermek együtt él az elfogadással, 
megtanul szeretetre lelni a világban. 

Ha a gyermek együtt él a barátságossággal, 
megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni. 

Ha a gyermek együtt él a nyugodt derűvel, 
megtanulja, hogyan találjon lelki békét. 

Vajon a mi gyerekeink mivel élnek együtt? 
Dorothy Law Nolte 



Mennyire ismered a legjobb barátod?! 

Válaszolj az alábbi kérdésekre egy barátoddal kapcsolatosan. A megoldás után beszéld meg 

vele a válaszokat. Egy pontot ér, ha helyesen válaszoltál az adott kérdésre. A pontok 

összesítése után az értékelésből megtudod, mennyire ismered a barátodat. 

A barátod neve?    ____________________ 

1. Melyik a kedvenc állata?  ____________________    [1 /  ] 

2. Melyik a kedvenc színe?   ____________________    [1 /  ] 

3. Melyik a kedvenc száma?  ____________________    [1 /  ] 

4. Melyik a kedvenc zenéje?   ____________________    [1 /  ] 

5. Melyik a kedvenc tantárgya?  ____________________    [1 /  ] 

6. Melyik a kedvenc autómárka? ____________________    [1 /  ] 

7. Kedvenc időtöltése?   ____________________    [1 /  ] 

8. Szeret-e keresztrejtvényt fejteni? ____________________    [1 /  ] 

9. Kedvenc meséje?   ____________________    [1 /  ] 

10. Kedvenc sportja?   ____________________    [1 /  ] 

 

Összesen: pont 

Értékelés: 

10/9-10 Látom régóta a barátod.     10/7-8 Már majdnem teljesen ismered.     10/5-6 Csak így tovább, 

idővel megismeritek egymást.      10/3-4 Nem kell szomorkodni, majd jobban megismered.  10/0-1-2 Látom 

most kezdődött a barátság. 

 

Sodoku 
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9  3 1  6 4  2 

7  6 9 5  8 3  

 1   3   9 4 

5  9 6   2   

6  4  2  1   

3  5  7  9   

     5   6 
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Napfogyatkozás 

A napfogyatkozás csillagászati jelenség, amelynek során a Hold a megfigyelő számára részben vagy egészen 

eltakarja a Napot. Napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz 

újholdkor. De nem minden újholdkor, hanem csak akkor, ha a Föld körüli pálya leszálló, vagy felszálló 

csomópontjában van éppen újholdkor a Hold. (A holdpálya nagyjából 5°-os szöget zár be az ekliptikával, azaz a Hold 

hol kissé a Földet a Nappal összekötő képzeletbeli vonal felett, hol pedig alatta van. Amikor a vonal közelébe kerül – 

ezek a fel-, ill. leszálló csomópontok –, akkor figyelhető meg a napfogyatkozás.) A Hold átmérője 400-szor kisebb a 

Napénál, ám 400-szor közelebb is van, ez okozza, hogy a Nap és a Hold látszólagos átmérője közel azonos, így 

amikor megfelelő helyzetbe kerülnek az égitestek, akkor a Hold teljesen képes eltakarni a Napot. 

Részleges Napfogyatkozás                             Teljes Napfogyatkozás 

             

Európából megfigyelhető teljes vagy gyűrűs napfogyatkozások a 21. században 

Dátum Típus Időtartam Megfigyelhető 

2008. augusztus 1. Teljes 02 perc 27 mp 
Spitzbergák (Norvégia), Novaja Zemlja (Oroszország) 
(Magyarországon részleges) 

2015. március 20. Teljes 02 perc 49 mp Feröer, Spitzbergák (Magyarországon részleges) 

2026. augusztus 12. Teljes 02 perc 19 mp Izland, Spanyolország 

2027. augusztus 2. Teljes 06 perc 22 mp Spanyolország, Gibraltár 

2028. január 26. Gyűrűs 10 perc 29 mp Madeira, Portugália, Spanyolország, Gibraltár 

2030. június 1. Gyűrűs 05 perc 22 mp 
Málta, Görögország, Törökország, Bulgária, Ukrajna, Dél-
Oroszország 

2075. július 13. Gyűrűs 04 perc 46 mp Magyarország, Ausztria 

2081. szeptember 3. Teljes 05 perc 33 mp Magyarország, Ausztria, Németország, Svájc 

2082. február 27. Gyűrűs 08 perc 12 mp Ausztria, Németország, Svájc 

2093. július 23. Gyűrűs 05 perc 11 mp Magyarország, Ausztria, Németország, Svájc 

Gyűrűs napfogyatkozás: Ha a Nap látszólagos mérete nagyobb, mint a Hold látszólagos mérete. 

Teljes Napfogyatkozás: Teljes napfogyatkozás esetén a Hold teljes árnyéka a Földre vetül, és a Hold 

látszólagos mérete nagyobb, mint a Nap látszólagos mérete.  

Részleges napfogyatkozás: Amikor a Hold teljes árnyéka egyáltalán nem vetül a Földre, csak az úgynevezett 

félárnyék érinti azt, részleges napfogyatkozásról beszélünk. A Földnek egyetlen pontján sem látható 

ilyenkor a Hold úgy, hogy teljesen eltakarja a Napot. 
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TANKCSAPDA  
A Tankcsapda magyar rock együttes, amelyet 1989 

februárjában alapított Debrecenben Lukács László, 

gitáros/énekes, Buzsik György dobos és Tóth Laboncz 

Attila „Labi” basszusgitáros. 

A zenekar kezdeti punk rock stílusába fokozatosan vegyült 

bele a hard rock/heavy metal hangzás, amellyel egyre 

szélesebb közönségréteget sikerült megszólítaniuk. A 

Tankcsapda egyik legfontosabb védjegyének és 

népszerűségük kulcsának a mára egyetlen alapítótagként 

megmaradt Lukács egyedi dalszövegei számítanak. A 

zenekar napjainkban Magyarország egyik legnépszerűbb 

és legsikeresebb rock zenekara. 

A 2006-ban megjelent Mindenki vár valamit platinalemez 

státuszt ért el, de 2001 óta minden albumuk legalább aranylemez lett. Legutóbbi stúdióalbumuk a 2014-ben 

megjelent Urai vagyunk a helyzetnek című lemez. 

Kezdetek (1989–1993) 

Az első szárnypróbálgatások után hivatalosan 1989. október 14-én alakult meg az együttes, ezen a napon 

léptek fel először ezen a néven az Auróra előzenekaraként Debrecenben. Első demófelvételeiket már 1989 

decemberében elkészítették Baj van!! címmel. Első két albumukon a számok döntő többsége még punk 

stílusú volt, de az idő haladtával egyre inkább egy igazi rockzenekarrá alakultak át, melyből kifolyólag 

egyre kevesebb punk stílusú számuk született. 

Az 1990-es év állandó turnézással telt, több külföldi (német) és hazai helyszínen szerepeltek, többek között 

a Petőfi Csarnok színpadán is. Az állandó utazás ellenére 1990 nyarán elkészítették első stúdióalbumukat 

Punk & Roll címmel, majd 1992-ben A legjobb méreg címmel újabb kazettát adtak ki. 1994-ben a két album 

újra megjelent egy kazettán, illetve CD-n. A kazetta A oldalán a Punk & Roll, míg B oldalán A legjobb 

méreg volt hallható. A CD-változatra az U. S. és a Félre a tréfát (akusztikus hangulat verzió) című dalok 

már nem fértek fel, így ezek csak a kazettán találhatóak meg. 

1993 januárjában kilépett a basszusgitáros Tóth Laboncz Attila, akinek a helyére a korábban technikusként 

dolgozó Molnár „Cseresznye” Levente érkezett, míg a basszusgitárt Lukács Laci vette át. Az együttes 

folyamatosan koncertezett tovább, és olyan nagy nevekkel lépett egy színpadra, mint a Sex Action vagy a 

Moby Dick. Augusztusban a Tankcsapda zajos sikert aratott a Zánkai Poppiacon, ekkor figyelt fel rájuk 

későbbi kiadójuk. 

Tagok 

 Lukács László – ének, basszusgitár 1993-tól; 1989–1992 ének, szólógitár 

 Fejes Tamás – dob (2000 óta) 

 Sidlovics Gábor "Sidi" – gitár (2012 óta) 

 
DÍJAK, ELISMERÉSEK  
 

 Év Jelölt produkció Díj megnevezése Eredmény 

 2000 Ha zajt akartok! Az évhazai rock albuma Jelölve 
 2000 Tankológia Az évhazai rock albuma  Jelölve 
 2002 Ez az a ház Az év hazai dala Jelölve 
 2002 Agyarország Az év hazai modern rockalbuma Megnyerte 
 2003 Baj van!! Az év hazai modern rockalbuma Jelölve 
 2004 Élni vagy égni Az év hazai rock albuma Megnyerte 
 2005 Örökké tart Az év hazai dala Megnyerte 
 2007 Mindenki vár valamit Az év hazai rock albuma Jelölve 
 2008 Elektromágnes Az év hazai rock albuma Jelölve  
 2010 Minden jót Az év hazai hard rock vagy metal albuma Jelölve 
 2013 Rockmafia Debrecen Az év hazai hard rock vagy metal albuma Jelölve 
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Valentin napi versíró verseny győztes művei 2015-ben 

Az 1. helyezett lett az alsósok 

közül: Nagy Boglárka 

4.osztályos tanuló 

Kedvesem  

Szerelem gyűrűje összeköt minket,                                                                                      

Tél se, nyár se választ el bennünket.                                                                                    

Ezt a verset neked írom,                                                                                                                  

édes lelkű hősöm. 

Szívemben egy lakat van,                                                                                                           

s te kulcsoddal kinyitottad.                                                                                                              

Boldogság könnye kicsordult 

szememből,                                                                           

s szeretet sugárzik szívemből. 

Kérlek mindig maradj velem,                                                                                                                   

kedves, édes hős legényem.                                                                                                       

Te vagy a lovagom,                                                                                                                     

te vagy a mindenem.       

Elloptad a szívem                                                                                                                                

szeretetteljes tekinteteddel.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Érjen ma sok öröm téged,                                                                                                         

mert megérdemled! 

Te vagy az egyetlen ember,                                                                                                                                                             

aki eddig megérintette a szívem,                                                                                                                                                                           

Szeretettel van tele a szívem,                                                                                                                                                                   

hogy senki el nem választ tőlem. 

Amikor rád nézek, elönt a szeretet,                                                                                                                       

kedves, édes szerelmem.                                                                                                                                                                                      

Oly erősen szeretlek,                                                                                                                                     

hogy semmi el nem választ tőled. 

                                                                                                                           

Az 1. helyezett a felsősök 

között: Csuka Alexandra 

8.osztályos tanuló 

Álmodozás 

Szemed, mint a holdsugár, 

úgy mosolyog rám,                                                                   

mint a fénylő gyertyaláng,  

úgy pislog rám.                                                                         

Mikor megláttalak,                                                                                                                

egyből szívembe zártalak. 

 

Mindig rád gondolok,  

és nagyon féltelek                                                                                

Ha tehetném,  

figyelném minden léptedet.                                                                         

Mindig látni szeretnélek,                                                                                                           

s nem tudom, tudod-e: szeretlek. 

 

Nézem a képeid,  

nézem a szempillád,                                                                                  

mely hosszú,  

mint az óceán.                                                                                                 

Mindig ölelni szeretnélek,                                                                                                         

s nézni szép arcod, szemed. 

 

Mikor meglátlak,  
szívem gyorsan lüktet,                                                                                     
és remélem, ezt érezteti,  
mennyire szeretlek.                                                                       
Ha összeveszünk, hamar kibékülünk,                                                                                      
hisz egymás nélkül nem élhetünk.  



Viccek 
Hogy hívják…. 

- A spanyol tolvajt? - Lopez de Futaztán 
- A kínai szakácsot? -Váj Ling 
- A japán titkárnőt?  - Icuka Magacuki 
- A hülye  japánt? - Ikunuku 
- A kopasz japánt? - Hayasima 
- A japán agglegényt? - Maradoka 

Magamura 
- A görög kártyást? - Namilesz Teosztasz 
- Röntgen úr feleségét? - Röntgenné Ultra 

Ibolya 
- A görög szakácsot? - Szarakoszt 
- A görög pincért? - Abrosz Tisztakosz 

- A japán hentest? - Nincsen csakcsont 
- A népi fertőtlenítőszert? -  Folklór 
- Az arab ügyeletes orvost? - Koffein 

Ampullah 
- A messziről jött hajléktalant? - Távcsöves 
- Einstein gyerekeit?  - Zweistein és Dreistein 
- Az afrikai busz vezetőt? - Bus man 
- Az állarcos róka kölyköt? - Zorróka 
- A kigyúrt Ady Endrét? - Body Endre 
- A kövér énekesnőt? - Whitney Houstonna 
- A japán alkoholistát? - Iszike Magaszaki 
- Lengyel kocsmárost? - Stanislaw 

Mikornyiczki 
 

 
Móricka viccek 

 

Na látja! 
 
Móricka dobol a padon. 
- Miért dobolsz Móricka? 
- Elijesztem az oroszlánokat. 
- De hisz itt nincs oroszlán. 
- Na, látja! Ugye milyen jó módszer? 
 

Kína messze van 
 
- Mi van messzebb tőlünk? - kérdi a tanár Mórickától. - Kína vagy a Hold? 
- Szerintem Kína! 
- Miből gondolod? 
- A Holdat innen is látni! Kínát nem! 

 
Ragozás 

 

- Móricka, ragozd el a menni igét! 

- Én megyek....... te mész....... izéé..... ő megy...... 

- Egy kicsit gyorsabban! 

- Én futok, te futsz, ő fut... 

 

 
Esküvői képek 
 
A családi fényképalbumban Móricka a szülei esküvői képet nézegeti. 
- Anyu, miért voltál fehér ruhában? 
- Azért, mert a fehér az öröm és a boldogság színe. 
- Akkor már értem, hogy az apu miért van feketében! 
 
 


