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Idén nyáron részt vettem a 46. Debreceni Virágkarnevá-

lon. A szereplésünk mögött sok próba állt és most ezekről 

írok. 

A próbáink júliusban kezdődtek. Heti 3 vagy 4 alkalommal men-

tünk be Debrecenbe. Egy iskola udvarán gyakoroltuk be a kore-

ográfiánkat és a menettáncot. A tánclépéseket és a koreográfi-

ánkat Gajdos mester tanította be nekünk. Ő egy nemzetközileg 

elismert koreográfus. Azért hívták őt, hogy a táncunk hibátlan 

és szép legyen. Mivel indultunk a karnevál versenyén, nagyon 

jól kellett szerepelnünk. A próbák hosszúak voltak és nagyon 

elfáradtunk, de nagyon jól éreztük magunkat próba közben és a 

szünetekben is, mert jó volt a társaság. 

A táncosok több csoportból jöttek. Legtöbben a Silver Tánc és 

Mazsorett csoportból voltak. Vendégtáncosok voltunk hárman a 

földesi csoportból, de jöttek még táncosok Mikepércsről és Hosz-

szúpályiból is. 

A próbákon a mester szigorú volt velünk. A lépések nem voltak 

egyszerűek, és ha valamit elrontottunk újra kezdtük és addig 

csináltuk, amíg nem ment. Ha nem figyeltünk vagy beszélget-

tünk kiáltott egyet és mindenki csendben volt. 

A ruhánk elkészülését is nagyon vártuk. Kék színű volt és mat-

róz mintájú. Kalapunk is volt és fehér csizmánk. Eleinte attól 

tartottunk, hogy a csizmában melegünk lesz. De utóbb kiderült, 

hogy emiatt nem kellett volna aggódnunk. 

Mikor 20-án reggel felkeltünk, esett az eső. Először pozitívan 

álltunk hozzá. „Majd eláll az eső” mindenki erre számított. A 

kocsik már elindultak, de még mindig nem állt el. Csak esett és 

esett. Már nekünk is indulni kellett. De nem vonultunk, hanem 

a járdán mentünk és védett helyeket kerestünk, hogy ne ázzunk 

el és ne fázzunk annyira. Egyik kezünkben az esernyőnk, a má-

sikban a botunk és pomponunk volt. 

 Végül, amikor a Nagytemplom elé értünk le kellett vennünk a 

pulcsinkat és be kellett állnunk. Mondanom sem kell, nagyon 

fáztunk. Mondták, hogy meneteljünk és jobb lesz. Nem volt iga-

zuk, ugyanúgy fáztunk… 

Végül muszáj volt eltáncolnunk. Elindult a zenénk és előadtuk a 

koreográfiánkat. Mosolyogtunk és mindent megtettünk, hogy a 

táncunk tetsszen a zsűrinek. 

Szerintem jók voltunk. az 

utolsó tribüntől egyből a 

Kölcsey Központhoz men-

tünk, ahol forró teát adtak 

nekünk. 

Most így visszagondolva jó 

volt és elmondhatjuk ma-

gunkról, hogy esőben karne-

váloztunk. Pedig ilyen 25 éve 

nem volt. Ez is egy szép em-

lék marad nekünk. 

Bíró Bianka 8.a  

VIRÁGKARNEVÁL  

KÉZMŰVES TIPPEK 

Őszi fa  
Szükséges eszközök és 

anyagok: 

- olló 

- ragasztó 

- színes papír (ősz színek) 

- A/4-es karton 

- filctoll 

Elkészítés: 

Rajzolj a kartonra filccel egy 

fát ágakkal, de levelek nélkül.  

Rajzolj a színes papírokra 

leveleket! 

A leveleket vágd ki és ragaszd 

fel a faágakra, na meg a fa 

alá! 

És már is kész az őszi hangu-

lat! 

 

 
Készítette: Veress Otília Petra 5.b 

Szőlő Filigrán 
Hozzávalók 

filigrán minta  

fehér lap 

színes papír 

olló 

ragasztó 

lamináló gép és hozzá fólia 

Elkészítés 

1. A melléklet túloldalán talál-

ható filigrán mintát fehér 

lapra másolunk, majd a tükör-

képét is elkészítjük. Ha ez 

nem megy, akkor kétszer kell 

ugyanazt a mintát elkészíte-

nünk. Fontos, hogy a nyírás 

után a minták egybeessenek. 

2. A kinyírt minták egyikét 

óvatosan ráragasztjuk egy nekünk tetsző színes papírra. 

3. Ha ez megvan, akkor egy lámpa segítségével a másik mintát is 

ráragasztjuk a színes papír másik oldalára, hogy a két minta fedje 

egymást. 

A szőlő mintát a Másik mellékletben találjátok!  MÁK Szemek 
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Gyűjtötte: Kovács Viktória 5. a  
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SZÍNEZŐ 

Gyűjtötte: Kovács Viktóriai 5.a  



 

 

MÁK Szemek Melléklet 

Wellhello 
A Wellhello egy 2014-ben 

alapítot magyar zenekar,tagjai 

az ismert magyar rapper, Fluor 

Tomi és az énekes dalszer-

ző,Diaz. Az együttes a 

’’Rakpart’’ című dallal lett is-

mert. Első albumuk 2015. már-

ciusában jelent meg és egy nap 

alatt az első helyen nyitott az 

iTunes charton,ezt követően  

pedig egy közel száz állomásból 

álló turnéra indult Elnöki Tour néven. A Wellhello tagjai az 

együttes megalakulása előtt is ismertek voltak. Fluor Tomi az 

országos hírnévre a 2010-ben megjelent Lájk című albumával 

tett szert. A Wellhello előtt Diaz is ismert dalszerző volt. A két 

tag elsőként 2006-ban találkozott Balatonalmádiban az Animal 

Cannibals táborában.A Wellhello első megjelent daluk a 

’’Rakpart’’ volt  amely már első nap az iTunes listájának első 

helyén nyitott,majd pedig a MA-

HASZ több listájának mint példá-

ul a Single (track) Top 40-nek is, 

is az első helyére került. Fluor 

Tomi azaz Karácson Tamás 

1987.augusztus 5-én születet (28 

éves) több beceneve is van például 

Fluor To-

mi,Tudinni,Tomika,Fluorid vagy 

Fluor Filigran. Együttesei 

Kínospont(2005) Wellhello (2014) 

Diaz azaz  Csöndör László Diaz 

1987.november 08-án született  Körmenden (Magyarországon) A 

becenevei Diaz, Laci.2001-ben kezdett a zenével foglalkozni. 

Forrás: Wikipédia  

 

Gyűjtötte: Szabó Kinga 5.b 

Bereczki Zoltán 
1976. május 2-án született Budapesten.  

Az általános iskolai tanulmányait az 

Ernst Thälmann, majd a Sallai Imre 

Általános Iskolában végezte. A Neu-

mann János Számítástechnikai Szakkö-

zépiskolában érettségizett. Ebben az 

időben működött első zenekara, a Styx. 

Két évig dobolt, hegedült, és két évig 

énekelt a Magyar Rádió Gyermekkóru-

sában. 

A középiskola ideje alatt került Toldy 

Mária énektanárhoz, aki felismerve 

tehetségét, az első meghallgatás után 

felvette. 2001-ben végzett a Színház és 

Filmművészeti Főiskola operett-musical 

tanszakán. Ugyanebben az évben megjelent első szólólemeze 

„Száz év” címmel. A főiskola közben levelezőn elvégzett egy köz-

gazdasági iskolát is. 

2004-ben zenei producerként is bizonyított: ő készítette az 

„Operett Angyalai” formáció hangszerelését, és a Budapesti Ope-

rettszínház „Mozart!” című produkciójának CD-jét. Az ő nevéhez 

fűződik a 2005-ben megjelent magyar nyelvű „Rómeó és Júlia” 

CD is. 

2005-ben Súgó Csiga díjat, 2006-ban eMeRTon-díjat kapott „Az 

év musical színésze” kategóriában. 

2007-ben fellépett a Magyar Televízió Csináljuk a fesztivált cí-

mű műsorában, amelynek egyik sorozatát meg is nyerte. 

2011-ben részt vett a TV2 A nagy duett című műsorában, ahol 

Peller Mariannal alkotott duett párost, a döntőben 2. helyezést 

értek el. 2012-ben felkérték a Megasztár 6 című tehetségkutató 

egyik zsűritagjának. 2012-től a Centrál Színház tagja. 

2013-ban megnyerte a Sztárban sztár című show műsor első 

évadját, így ő lett „Magyarország legsokoldalúbb előadóművésze” 

2013-ban. A második évadban és a harmadik évadban a műsor 

egyik zsűritagja. 2014. januárjában a Magyar Televízió A Dal c. 

műsor, első élő adásában énekelt duettet a Kossuth-díjas Kovács 

Katival. 

Jelenleg minden vasárnap este a TV2 Sztárban Sztár című mű-

sorában láthatjátok zsűritagként.  

Forrás: Wikipédia 

Gyűjtötte: Nagy Ágnes 5.b  

One Direction 
A One Direction egy brit-ír együttes, tagjai: Niall Horan, Liam 

Payne, Harry Styles és Louis Tomlinson. 2015. március 26-án 

jelentették be hivatalos közleményben, hogy Zayn Malik, alapító 

tag, kilép az együttesből.A The X Factor hetedik szériájában 

harmadik helyezést értek el, majd a Syco Music kiadóval kötöt-

tek lemezszerződést. Első kislemezük, a What Makes You 

Beautiful 2011. szeptember 11-én jelent meg. 

Azóta a tini lányok bálványává váltak. További részleteket az 

együttes magyar rajongói oldalán olvashattok: http://

onedirection.fan-site.hu/ weboldalon. 

Forrás: wikipédia  

Gyűjtötte: Balogh Laura 5.b 

Violetta, avagy Martina Stoessel  
Martina Stoessel argentin színésznő, táncos, énekes és modell, 

aki ismertségét a Disney Channel Violetta című sorozatában 

Violetta Castillo szerepének eljátszásával szerezte meg.  

2011-ben részt vett Shannon Saunders The Glow című dalának 

spanyol változatában, a Tu Resplandorban, amely a Disney-

hercegnők dalainak egyike. Szintén elénekelte ezt a változatot a 

dél-amerikai Disney Channel 2011. december 31-ei évzáró ese-

ményében, a Celebratónban. A dal később bekerült a műsor vá-

logatásába és a következő év márciusában adták ki  

Infók röviden: 

Becenév: Marty, Tini, Vilu 

Születési idő, hely: 1997. 

március 21. Buenos Aires 

Eredeti hajszíne: barna 

Szeme: barna 

Csillagjegye: kos 

Magassága: 160cm  
 

Forrás: Wikipédia  

 

 

 

 

Gyűjtötte: Bene Alexa 4. a  

LÁNY/FIÚ ROVAT– KÖZPONTBAN A ZENÉVEL 


