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1. FELADAT     Lórika, a kis aranyos arcú kakadu újabb kalandjai   forrás: Zalai Hírlap 

 Folytatódnak Lórika, a kis aranyos arcú, Szumba szigetéről származó kakadu kalandjai – 

ezúttal Magyarországon. 

Az első kötet 2017-ben jelent meg, abban köthettek barátságot az olvasók Lórikával és 

gazdájával, Petivel. Az alaptörténet szerint dr. Szentkirályi György orvos Indonéziában 

dolgozik, s ott vásárolja meg fiának, Petinek Lórikát, a kakadut, amely ért az emberek nyelvén. 

Mi több, beszéli is azt. Izgalmas és tanulságos kalandokat él át a madár és ifjú gazdája, melyek 

természetesen az újabb kötetben folytatódnak. Ám már idehaza, ugyanis a családfőt 

Magyarországra szólította a kötelesség, s követte családja is, mely időközben Peti kishúgával 

bővült. Bár még kicsike, azért fontos szerep jut neki a történetfüzérben, hiszen jelentős részben 

általa ébred rá Peti arra, hogy sok fontos dolog van az életben, de a családi köteléknél nincs 

fontosabb.  Ez Lórika és Peti újabb életfejezetének legfontosabb mondanivalója, de a könyv 

írója, a budapesti Drajkó-Sárosi Kinga a szereplőkön és a történéseken keresztül jó 

pedagógushoz méltón (lévén ez eredeti végzettsége) sok minden másra is tanítja és neveli a 

még olvasó gyerekeket. Például arra, hogy az erdő nem szemétdomb, nem szemeteljük tele és 

nem hangoskodunk benne. Hőseink kalandjaik során eltakarítják a rengetegből mások szemetét, 

bajba jutott állatokon segítenek, járnak a Hortobágyi Madárkórházban, ahol bepillantást 

nyernek (s rajtuk keresztül mi is) az ott folyó munkába. Mindezt a szerző és férje, Drajkó Tibor 

illusztrálta tetszetős, szinte fotó minőségű grafikákkal. 

Kinga meseregényét érdemes forgatni, mert olyan értékeket mutat fel, amilyenekkel egyre 

kevésbé találkozhatunk könyvek hasábjain. A való világban pedig főleg ritkaságszámba 

mennek az olyan jellemvonások, mint az önzetlenség.  

Persze, amíg íródnak ilyen könyvek, tán mégis van remény.  

 

1. Kicsoda Lórika? Egy szóval válaszolj! 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Hol született? Húzd alá a helyes válasz betűjelét! 

 

A/Magyarországon 

B/Nem derül ki a szövegből 

C/Szumba szigetén  

3. Mi a különlegessége Lórikának? 

_________________________________________________________________________ 

 

4.  Hogy hívják Lórika gazdáját? 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Ki a történet szerzője? 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Mi a végzettsége az írónak? 

________________________________________________________________________ 

 

7.  Hol játszódik az első kötet cselekménye? 

________________________________________________________________________ 
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8.  Mi a második könyv helyszíne? 

________________________________________________________________________ 

  

9. Lórikán kívül ki járul hozzá Peti tapasztalatainak megszerzéséhez? 

________________________________________________________________________ 

 

10. Sorolj fel négy dolgot, amit megtanul a második kötetben Peti! 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Kik illusztrálták a regényt? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

12. Mivel díszítették a regényt? Húzd alá a helyes választ! 

 fotókkal 

 grafikákkal  

 

13. Az ajánló szerzője szerint melyik tulajdonság hiányzik manapság az emberekből? 

_________________________________________________________________________ 

 

14. Írj rokon értelmű kifejezést az aláhúzott szavak jelentésére! 

 „…a családi köteléknél nincs fontosabb” 

_________________________________________________________________________ 

 

  „…fontos szerep jut neki a történetfüzérben” 

_________________________________________________________________________ 

  „Magyarországra szólította a kötelesség” 

_________________________________________________________________________ 

 

2. FELADAT             Hungarikumokkal a világ körül                            forrás: Zalai Hírlap 

2018.január ötödikén indult a TV2 csoporthoz tartozó SuperTV2 csatornán a Hungarikumokkal 

a világ körül című________, amelyben két magyar fiatal különleges ________lehetünk tanúi. 

A jogász Kurucz Dani és a zenész-újságíró Horváth Balázs 2017 nyarán elindult, hogy hatvan 

nap alatt Moszkván keresztül ________Thaiföld déli részére. Mindenhol meglátogatták a 

magyar ________kötőtő személyeket, épületeket, műtárgyakat. Egy csipetnyi ________is 

rejtett a hátizsákjuk, ugyanis ________vittek magukkal. A közel húszezer kilométeres út során 

Ázsia olyan, eddig a magyar közönség előtt kevéssé ________helyszíneit keresték fel, mint a 

Sanghajban álló Petőfi-szobor vagy a Kujlinban felépített Lánchíd. A néző emellett olyan 

________is eljuthat a kalandozókkal, mint Robert Capa halálának színhelye, a kambodzsai-

magyar árvaház, Angkor romvárosa, Thaiföld tengerpartjai.   

A nyolcrészes ________sorozatból új információkat, érdekességeket és izgalmas 

összefüggéseket ismerhetünk meg Ázsia ________fűződő kapcsolatáról.  

 

Írd be a hiányzó szavak sorszámát a megfelelő helyre! 

1.Magyarországhoz  2. sorozat 3. hungarikumokat  4. kultúrához 5. helyekre 

 

6. vállalkozásának 7. ismeretterjesztő 8. eljussanak 9. Magyarországot 10. ismert 
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3.  FELADAT                      „Takarékra állítja” magát                            forrás: Zalai Hírlap 

 

 A fagyok beköszöntével egyes nappali lepkéink is védett, biztonságos helyre húzódva téli 

nyugalomra vonulnak. 

Hazánkban a telelő lepkefajok fejlődésük különböző stádiumaiban (pete, lárva, báb és imágó) 

hibernálódnak. A már szárnyas, rovaralakban áttelelő „pillangók” egyik színpompás 

képviselője a Zala megyében is általánosan elterjedt nappali pávaszem.  

A fajt először Carl von Linné svéd természettudós írta le 1758-ban, majd a lepkék rendjén belül 

a tarkalepkék családjába sorolta. Régi magyar nevén a pávaszem szöglenc eredetileg a lápi és 

üde lombos erdők lakója volt. Alkalmazkodva az azóta lezajlott környezeti változásokhoz 

napjainkra gyakori vendége akár a városi parkoknak is.  

Szárnyainak alapszíne élénk, vöröses árnyalatú sötétbordó, egy-egy színes pupillájú 

szemfolttal, amely a kisebb rovarevő állatok elriasztására szolgál. A pihenő helyzetben, 

összezárt szárnyakkal ülő lepkén ez még rejtve marad, veszély esetén azonban megvillantja 

feltűnő szemfoltjait, így marad némi esélye a menekülésre.  

Tüskés és fehéren pontozott bársonyfekete hernyóinak tápnövénye elsősorban a nagy csalán. A 

kis lárvák kezdetben a „csípős hernyómenza” csúcsleveleire szőtt szövedékben társasan élnek, 

majd idővel szétszéledve kisebb csoportokban táplálkoznak a bebábozódásig. 

A kikelt lepkék két nemzedéke a nyári hónapokban és ősszel repül. Második generációjuk a 

tartós hideg beálltával pincékbe, farakások közé, padlásokra húzódik és „takarékra” állítva a 

szervezetét dermedten várja a kikeletet.  

A 19. században még károsnak tartották, ma óvandó természeti érték.  

 

1. Húzd alá a szöveghez kapcsolódó igaz állításokat! 

 

1. A telelő lepkefajok életük azonos szakaszában hibernálódnak.   

2. A nappali pávaszem báb alakban hibernálódik.  

3. A nappali pávaszem a tarkalepkék családjába tartozik.  

4. A nappali pávaszem első említése a 18. században történt.  

5. A pillangó alkalmazkodott a környezet változásaihoz.  

6. Alapszínei között nem szerepel a fehér.  

7. Szemfoltjai az életben maradását segítik.  

8. A kis lárvák társasan élnek.  

9. A lepkék tavasszal és nyáron repülnek.  

10. Védett állat.     

 

2. Értelmezd! 

  „pávaszem szöglenc” 

___________________________________________________________________ 

 

  „csípős hernyómenza” 

___________________________________________________________________ 
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4. FELADAT              A tél legjobb gyógynövényei                                  forrás: Zalai Hírlap 

Nem érdemes rögtön gyógyszert bevenni a megfázás első tüneteinél, hiszen sokkal egészsége-

sebb,  ha inkább gyógynövények alkalmazásával győzi le a kellemetlen panaszokat.  

A torokfájás ellen 

Zsálya 

Nemcsak izgalmas fűszer, de a torokfájás ellen is bármikor bevethető. Antibakteriális 

hatóanyagokat tartalmaz, ezenkívül csökkenti a gyulladást is. 1 evőkanál zsályát öntsünk le 2 dl 

forró vízzel, hagyjuk állni 10 percig, majd szűrjük le. Reggel és este fogyasszunk 1-1 

csészényit belőle.  

Kakukkfű 

Baktérium- és gombaölő hatóanyagokat tartalmaz, fertőtlenítő hatású. 1 evőkanál kakukk-füvet 

forrázzunk le 2 dl vízzel, hagyjuk állni 10 percig, szűrjük le, majd langyosan fogyasszuk! 

Kamilla 

Nemcsak a gyulladást csökkenti, hanem a fájdalmat is csillapítja. A kamillateát egész nap 

fogyaszthatjuk, langyosan, apró kortyokban igyuk.  

Köhögés ellen 

Hársfa 

A száraz köhögés csillapítására kiváló a hársfatea. 3 dl langyos vízbe áztassunk 2 teáskanál 

gyógynövényt, legalább egy éjszakán át, és aztán fogyasszuk el. A benne található anyagok 

nyugtatólag hatnak a gyulladt torokra, garatra. C-vitamin tartalma is magas, így az 

immunrendszerünket is erősíti.  

Fehérmályva 

Gyorsítja a légúti megbetegedések gyógyulását. A gyökér főzetéből készült tea oldja a hurutot, 

rövid időn belül megszabadít a száraz köhögéstől is, és fertőtleníti a szájüreg nyálkahártyáját, 

csillapítja az ínygyulladást. 3 dl langyos vízbe áztassunk fél órán át 1 teáskanál összeaprított 

fehérmályva gyökeret (patikákban kapható), majd szűrjük le, és lassan kortyolgassuk el.  

Bazsalikom 

Kevesen tudják, de ebből a fűszernövényből is készíthető tea, ami szintén hatékonyan 

csillapítja a köhögést. Ehhez 3 teáskanál szárított bazsalikomot forrázunk le 2 dl vízzel, és 

hagyjuk állni legalább fél óráig. Ezután szűrjük le, és langyosan, apró kortyokban 

fogyasszuk el. Naponta 2-3 csészét minden további nélkül ihat belőle. 

Borsmenta 

Rendkívül erős gyulladáscsökkentő, enyhíti a torokfájást, a köhögést és a hurutképződést. 

Fűszer- és gyógynövény. Leveleit keverheti joghurtba, de készíthet belőle teát is, ilyenkor 

használhatja az emésztés javítására. Illóolaja fertőtlenít, ezért az influenzaszezonban a 

párologtatóba is cseppentheti.  

Köménymag  

A köménymag tele van A és C vitaminnal. Teája kitűnő köhögéscsillapító és torokfájás 

elleni szer. Fűszerként elősegíti az emésztést. A tea elkészítése: Törjön össze fél teáskanál 

köménymagot, öntsön rá 2 dl forrásban lévő vizet, 15 perc múlva szűrje le!  

 

Nevezd meg, melyik teafajtára igaz! 

 Gyökér főzetéből készül:______________________________________________   

 Fertőtlenít: _________________________________________________________ 

 Gyulladáscsökkentő: _________________________________________________ 

 Áztatás után fogyasztandó: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 A vitamint is tartalmaz: _______________________________________________ 

 Emésztésre is ajánlott: ________________________________________________ 

 Fűszerként is használják: ______________________________________________ 
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5. FELADAT          Fiatal vezető került az „orffosok” élére                  Forrás: Zalai Hírlap 

 

Bücs Angéla végleg szögre akasztotta a varázspálcát 

Bücs Angéla nyugdíjba vonulásával már az ifjú szaxofontanár, Fekete Melinda irányítja a 

sikeres Orff Ütőegyüttest 

-Nyugdíjazásomban sajnos az egészségi állapotom döntő szerepet játszott, mégis szerencsésnek 

tartom magam, hiszen megadatott, hogy negyven év munka után pontot tehettem az élet egy 

szép szakaszának végére – fogalmazott Bücs Angéla. – Néhány lelkes fiatallal 24 éve 

ismeretlen terepre tévedtünk, amikor megalapítottuk az együttest. A Farkas Ferenc Zene- és 

Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola Nagykanizsán Baráth Zoltán igazgatóval együtt az 

évek alatt sok lendületet és támogatást adott. A különleges xilofonos koncertjeinkkel előbb 

megnyertük a várost, aztán a megyét, az országot és végül külföldi meghívásokban is volt 

részünk.  

A híres német zenetanár, Carl Orff képlete egyszerű: az emberi beszéd ritmusával, a mozgás, a 

pantomim, a tánc, a zene segítségével sokoldalúan, játékos formában fejleszti a személyiséget.  

-Örülök, hogy egy fiatal, lendületes és ambiciózus művésztanár lett az utódom- tette hozzá 

Angéla. – A beavatás a nyári, szécsiszigeti Orff táborban megtörtént, mert az új tagokat 

hagyományos szertartással fogadjuk be a családba. Átadtam az életem munkáját, a komoly 

hangszerállományt, egy szekrényt, tele kottaátiratokkal, amelyeket az évek során gyűjtöttem, 

írtam és segítő kollégáim hangszereltek. Úgy gondolom, hogy ez jó útravaló egy kezdő 

vezetőnek.  

Bücs Angéla úgy érzi, utódjában, Fekete Melindában megvan az empátia, a kedvesség és 

odafigyelés, ami elengedhetetlen.  

-A gyerekek új vezetőjüket az első perctől kezdve elfogadták és szeretik, már három sikeres 

szereplésen túl vannak – mesélte. – Természetesen segítek, jólesik lenyomni a kuckónk 

kilincsét, s újra beleszagolni a levegőbe, hisz bevallom, a szívem egy darabja örökké a 

zenekaré marad. Ha egy kicsit magányos vagyok, előveszem azt a dunsztos üveget, amit a 

gyerekektől kaptam a búcsúkoncerten. A belérejtett gondolatok felérnek egy vallomással.  

A bánokszentgyörgyi Fekete Melinda új kihívással találta szembe magát, a tanulmányai során 

ugyanis kizárólag fúvós hangszerekkel találkozott.  

-A kanizsai zeneiskolában furulyáztam, bár a gimnáziumot a Batthyányban kezdtem, végül egy 

fővárosi zeneművészeti szakközépiskolában érettségiztem – mesélte Melinda. – Innen 

Debrecenbe vezetett az utam, ahol a zeneművészeti egyetem elvégzése után szaxofon 

művésztanári diplomát szereztem. Szolnokon három, Csurgón egy évet tanítottam, majd 

visszataláltam Kanizsára. Szeretem az új feladatokat, így örömmel mondtam igent a felkérésre, 

s hálás vagyok a zeneiskola vezetésének, hogy ezt a kivételes feladatot, az Orff Ütőegyüttes 

vezetését rám bízta. 

Sőt, a fiatal, dinamikus pedagógus a szaxofontanítást is gőzerővel folytatja. Már előfordult, 

hogy újdonsült tanítványaival újfajta frissességet és színt csempésztek az Orff-dallamok közé, 

amikor közösen léptek fel.  

-Angéla kivételes lendülete, pezsgése nagy erőt ad, biztosan megőrizzük azokat az értékeket, 

amiktől ez az együttes ennyi sikert ért el, de nyitott vagyok az újdonságokra is – fűzte hozzá 

Melinda. – A mai napig gyakran magamra zárom a terem ajtaját, gyakorolok, hogy tovább 

tökéletesítsem a tudásomat.  

 

1. Idézd a szövegből azt a mondatot, amelyből megtudjuk, melyik városban működik 

az együttes! 

 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
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2. Ki vezeti jelenleg az együttest? 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Sorold fel életútjának helyszíneit! 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Milyen végzettsége van? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

5. Milyen hangszeren játszik? 

__________________________________________________________________________ 

6. Ki alapította az együttest? 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Miért ez a neve az együttesnek? 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Milyen hangszeren játszanak? 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Hol táboroznak nyaranta a zenekar tagjai? 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Hol adtak koncerteket eddig? 

_________________________________________________________________________ 

 

11. Mit adott át az új vezetőnek a leköszönő zenetanár? 

_________________________________________________________________________ 

 

12. Mit kapott a gyerekektől a búcsúkoncerten? 

_________________________________________________________________________ 

 

13. Mik azok a tulajdonságok, amelyek a zenei vezető munkájában nélkülözhetetlenek? 

_________________________________________________________________________ 
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6. FELADAT      Sebők Zsigmond: Róka koma és a nyulacskák              forrás: Nők Lapja 

 

 Két fiatal nyúl lakmározott a kövér leveleken. Közben-közben, mikor egy kicsit elfáradtak az 

evésben, beszélgettek. Mikor pedig megunták a beszédet is, jóízűen hemperegtek a fűben. 

Hogy miről beszélgettek? Hát, amiről a jó nevelésű nyulacskák szoktak beszélni. Nyúlapóról, 

nyúlanyóról meg a tapsifüles pajtikáról, aztán a friss káposztalevélről, ami olyan jólesik majd 

vacsorára, a puskás vadászról, a rókafejű ördögről és sok más igen érdekes dologról. 

Azt mondja az egyik nyulacska: 

-Jaj, de borzasztót álmodtam én az éjjel, jaj, jaj, pajtikám! 

A másik nyulacska kíváncsian mozgatta a füleit és azt kérdezte: 

-Miről álmodtál?  

-A rókáról, hogy meg akart enni.  

Azt a pajtika is elismerte, hogy ez igen borzasztó álom volt, és szerette volna tudni, hogy 

szabadult meg róka koma körmeiből az álmodó tapsifüles. Mert hiszen, hála istennek, nem ette 

meg a róka.  

Amaz nem kérette magát sokáig, hanem belekezdett a beszédbe: 

-Mikor este lefeküdtem, anyám még egyszer megcsókolt, apám megigazította a fejem alját, 

aztán a szentjánosbogárka eloltotta a lámpást, és én behunytam a szememet. Hát egyszerre csak 

előttem terem a róka, és rám vicsorítja a fogát. Jaj, pajtika, de megijedtem! Azt mondja a róka: 

no nyulacska, most megeszlek, mert már régen fáj a fogam nyúlpecsenyére. El akartam futni, 

de nem lehetett, mert a róka fogta a bundámat. Kiabáltam apámnak, anyámnak de nem ébredtek 

föl. Aztán elkezdtem sírni, és könyörögtem a rókának, hogy ne bántson. A róka csak nevetett, 

és még jobban vicsorgatta a fogait. Már azt gondoltam, végem van, hát egyszerre zörög a 

bokor, és kilép amögül az oroszlán. Azt mondta a rókának: takarodol innen, nem hagyod békén 

azt a szegény nyulat! 

Szaladt is a róka! 

A másik nyulacskának igen tetszett, hogy az állatok király elkergette a rókát, jóízűt nevetett, és 

azt kérdezte: 

-Hát aztán hogy van tovább? 

-Mikor apám és anyám megtudták, mi történt, az oroszlán elé borultak, megköszönték a 

segítségét, és megcsókolták a lábait. Hanem, hogy tovább mi történt, nem tudom, mert 

felébredtem.  

-Ejnye, be kár, hogy csak álom volt!- szólt a másik nyulacska.  

-Szeretnéd, ha most csakugyan itt teremne a róka? – kérdezte az első. 

Alighogy kimondta, zörrent a bokor, és kidugta vörös fejét a kegyetlen róka. Jaj, hogy 

vicsorgatta a fogait! A nyulaknak torkukon akadt a levél, amit éppen a szájukba vettek, de 

azután illa berek, nádak erek! Nekiiramodtak a világnak. 

A róka kergette őket, de a nyomukba sem ért. Még véresebb lett az arca a méregtől, hogy 

elszalajtotta a nyúlpecsenyét. 

A nyulacskák pedig estére szerencsésen hazaértek, elmondták, milyen veszedelemben forogtak, 

és jó étvággyal megették a friss káposztalevelet, amit nyúlanyó vacsorára eltett számukra. 

Vacsora után lefeküdtek, mindegyiket még egyszer megcsókolta az anyukája, mindegyiknek 

megigazította a feje alját az apja, hogy jól aludjék, azután a szentjánosbogárkák eloltották a 

lámpást, és ők behunyták a szemüket.  

 A nyuszikák alusznak… Ha álmodnak valamit, jövőre azt is megírom.  

 

1. Miről beszélgettek a lakmározó nyulak? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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2. Milyen állandó szokások vannak lefekvés előtt a nyulaknál? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Milyennek nevezte az álmot a nyúlpajtás? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Miért nem tudott elmenekülni a róka elől álmában a nyuszi? 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Mit tett a nyuszika a menekülés érdekében? Három igével válaszolj! 

 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Kinek köszönhette az álombeli megmenekülést? 

 

_________________________________________________________________________ 
 

7. Minek köszönhették a nyuszik, hogy a róka nem ette meg őket? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


