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Debreceni József Attila 

Általános Iskola   

folyóirata 

Ajándék nyuszi-sablon 

melléklettel! 

Ajándék a rejtvényoldalak  

helyes megfejtőinek! 

Új szerkesztőkkel, megújult formában, változat-

lan értékekkel... 

 

Anyák napja: 

május első vasár-

napján! 



Anyák napja: május 1. 
 

Annak ellenére, hogy az anyák napját világszerte számon tartják és ün-
neplik, mégis nagyon eltérő időpontokra esik ez a különböző országok-
ban. Hazánkban az édesanyákat minden évben május első vasárnapján 
köszöntjük fel. Idén ez éppen május 1-jére esik.  
Ne felejtsd el Te se felköszönteni az édesanyádat! 

 

A Jel 
Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt húsz éves, csinos, finom arcvoná-

sú fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre. 

 

Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg 

tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt: - Két évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam, éppen úton 

vagyok hazafelé... Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, és az a 

bűntett, amit elkövetett mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt nem 

kapott. Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben, és azt is 

tudta, hogy túl tudattalannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. Mivel választ nem kapott, ő a maga 

részéről nem írt nekik többet. Szabadulása előtt három héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kap-

csolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik. Miután kiengedték, felszállt az 

első buszra, ami éppen a házuk előtt haladt el, ott ahol felnevelkedett, és 

ahol még most is élnek szülei.  

 

Szüleinek megírta, hogy megbocsátásuk jeléül egy jelet kér tőlük. Olyan 

jelet, amit jól lát az autóbuszból: ha még visszafogadnák őt, kössenek egy 

fehér szalagot a kert almafájára. Ha ezt a jelet nem látja, nem száll le az 

autóbuszról, és örökre távozni fog életükből. Az úti célhoz közeledve a fiút 

egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el. 

Nem mert az ablakon kinézni. Biztos volt benne, hogy az almafán nem 

fogja meglátni a szalagot.  

 

Útitársa, végighallgatta történetét, majd udvariasan megkérte a fiút: 

- Cseréljünk helyet. Majd én figyelek az ablakból. Éppen csak néhány ház 

előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát.  

 

Könnyeivel küszködve, kedvesen megérintette a fiatalember vállát:  

- Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok borítják! 

Áldás a szülőkre 

Van hely, hol minden kicsi széken 

Nevetve ültem egykoron. 

S tipegő léptem, gügyögésem 

Mosolyt rajzolt az arcokon. 

Van ház, ahova tartozom, 

Más otthonba sohse térek, 

Bármely családhoz, minden házba 

Csak, mint idegen, úgy lépek. 

Valakiket: a szüleimet 

Eléggé meg nem áldhatom, 

Valakinek, ha százszor élek 

Adósságom le nem róhatom. 

http://www.nlcafe.hu/cimke/anyak-napja/
http://www.nlcafe.hu/cimke/majus-1/


Érdekes és nevetséges... 

Szerkesztette: Czakó Dominik, 5. osztály 

A világ legidősebb sziámi ikrei a 63 éves Ronnie és Donnie Galyon. Egyetlen szív tartja 

életben a két testet, és még így is szinte tökéletes egészségnek örvendenek. Az anyjuk 

sokkot kapott, amikor megtudta, hogy sziámi ikrei születtek, ezért elhagyta a két fiút. Az 

orvosok kezdetben nem sok esélyt adtak az ikrek életben maradásának, akik 29 hónapos 

korukban tanultak meg járni. Iskolába nem jártak, mivel mindenhonnan elutasították 

őket. Fiatal korukat cirkuszokban töltötték. A választásokon két szavazatuk van, emellett 

két személyi számot, de csak egy útlevelet kaptak. Ronnie és Donnie szeretnek basebal-

lozni, vadászni, horgászni és a tévében filmeket, sportközvetítéseket nézni. Arra a kérdés-

re, hogy most szétválasztatnák-e magukat, mindketten azt mondják: „Soha!”.  

Először találkozott egymással a világ legalacsonyabb és legmaga-

sabb embere:a 251 centiméteres török Sultan Kösen és az 54,6 cen-

timéteres nepáli Csandra Bahadur Dangi.  

Az öltönyt és piros nyakkendőt viselő Kösen bevallotta: magassága 

egészségügyi problémákat okoz, fáj a térde, ha sokáig kell állnia. 

Testmérete egy agyalapi mirigy-daganat következménye, melyet 

2010-ben Amerikában megoperáltak. A műtét után növekedési hor-

mont szabályozó gyógyszereket szedett, és végül 2012-ben jelentet-

ték ki az orvosok, hogy nem nő tovább... 

A világ leghosszabb nyelvű emberének járó cím büszke tulajdonosa 

egyelőre egy 25 éves, kaliforniai fiatalember, bizonyos Nick Stoeberl, 

akinek nyelve kinyújtott állapotban 10,1 centiméteres. Adrianne Lewis őt 

verheti meg, ha 10,16 centis nyelvének méretét hitelesítik.  

 
A világ legdrágább autója:  

Lamborghini Veneno - 4.5 millió dollár, vagy-

is 1.24 milliárd forint!!! 

A Lamborghini Aventadoron alapuló, a cég fenn-

állásának 50. évét ünneplő, limitált szuperautó. 

Három készült el belőle, melyek színei az olasz 

zászlóra utalnak - egy vörös, egy zöld és egy 

fehér. A negyedik egy kiállítási kocsi, azt a 

múzeumban lehet majd megnézni. A nyitott 

változatból több, 9 darab készült el. Amúgy 

6.5 literes V12-es, 750 lóerős motorral bír, 

és 2.8 másodperc alatt van 100-on. 

Tudtad? Érdekességek az emberről: 

 Egy élet alatt egy átlagember annyi nyálat termel, amivel kettő 

úszómedencét meg lehet tölteni.   

 A kisbabák 300 csonttal születnek, de felnőttkorukra csak 206 

marad. 

 Átlagosan 9 millió emberrel van egy napon a születésnapod.  

 Az életedből tömören 5 évet evéssel töltesz el.  

 Minden harmadik ember még akkor lehúzza a vécét, amikor még 

rajta ül.  

 A szemeid ugyanakkorák életed legvégén is, mint a legelején, de 

az orrod és a füleid egész életeden át nőnek. 

 

http://www.erdekesvilag.hu/szuletesuk-ota-el-sem-engedik-egymas-kezet-a-koraszulott-ikerbabak/
http://www.erdekesvilag.hu/26-tonna-havat-kaptak-a-jegesmedvek-karacsonyi-ajandekba/


 
 

Hagyományos húsvéti ételek 

Az ünnep áldozati étele, a húsvéti bárány, amely Krisztust jelképezi.  

Húsvéti rozmaringos-mustáros báránycomb. A legrégebbi húsvéti eledelek közé tartozik a to-

jás, ami az újjászületés jelképe. A sonka a parasztélet gazdasági és kultikus rendje következté-

ben vált már igen rég óta jellegzetes húsvéti eledellé. A tojást hozó nyúl hagyománya Ma-

gyarországon úgy 120 éve terjedt el. 

 Receptek, amiket ti is el 

tudtok készíteni:) 

Tökéletes húsvéti kalács:  
50 dkg liszt 

10 dkg vaj 

5 dkg mazsola 

2 dkg élesztő 

 2 tojás 

                                   2 evőkanál kristálycukor 

        mokkáskanál só 

 

 

Elkészítés: Az élesztőt fél deci langyos, picit cukros tejben 

futtasd fel. Dolgozd össze a liszttel, a cukorral, a maradék 

langyos tejjel, a vajjal, egy tojással és csipetnyi sóval. Add 

hozzá a mazsolát is, és gyúrd össze. 

A tészta akkor jó, ha sima. Szórd meg a tetejét vékonyan 

liszttel, konyharuhával takard le, majd hagyd megkelni. 

Lisztezett deszkán oszd három egyenlő részre a tésztát, és 

sodord őket a tepsi hosszára. 

Pogácsanyuszik: 

Anya gyúr neked egy jó 

pogácsatésztát… Aztán 

ollóval elkészíted a nyu-

szikák tapsifülét és elké-

szíted a szemeket, mondjuk egy gyufaszállal, 

és kész is a mutatós, finom pogácsanyuszi... 

Tojás kakaskák  

 

Csak főtt tojás és sárgaré-

pa, 2 szem egész bors és 

persze türelem... 

Angry birds szendvicsek: 

Kenyér, szalámi, kis darab sárgarépa, tojásfehér-

je főve, fekete bocskorszíj (ez egy hosszúkás gu-

micukor-féle) 

Ha beszerezted a hozzávalókat már csak össze 

kell állítani a kép szerint…. 

 

 

Jó étvágyat kívánok! 

Szerkesztette: Nagy Boglárka, 5. osztály 



Időkitöltő 

Szerkesztette: Dári András és Dári Ádám,  

8. oszt., 5. oszt. 

 



Iskolai rövidhírek 

Március első hétvégéjén, március 5-én tartották meg az V. Országos Szépíró Verseny Hajdú-Bihar me-
gyei fordulóját, melyet az SNI (Speciális Nevelési Igényű) Tehetségeket Segítő Tanács hirdetett meg, a 
Debreceni József Attila Általános Iskola rendezett immár hagyományosnak számító eseményként. 
A versenyen 11 Hajdú-Bihar megyei település 23 oktatási intézménye, 12 debreceni és 10 megyei általános 
és középiskola 138 tehetséges különleges bánásmódot igény tanulója vett részt az alábbi településekről: 
Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Téglás, Kaba, Berettyóújfalu, Nyíracsád, Püspökladány, Nagyrábé, Álmosd, 
Létavértes, Debrecen. 
A versenyzők feladata az volt, hogy adott idő alatt másolják le a nyomtatott szöveget saját 
kézírásukkal, melynek során az esztétikusság számított a legfontosabb szempontnak. 

2016. április 16-án részvettünk az Országos Szépíró Verseny fővárosi döntőjén, melyen 
intézményünket Májinka Emese hetedik osztályos tanuló képviselte.  

 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

eseményeire emlékeztek iskolánk tanulói 

március 12-én  nemzeti ünnepünkön. Az 

iskolai megemlékezésen az Abakusz 

Színjátszókör műsorát láthatták diákjaink, 

melyben már saját tanulóink is részt vettek. 

A műsort szerkesztette, rendezte a szakkör 

vezetője: Nánási Sándor, aki már második 

éve segíti iskolánkban a dráma művészeté-

ben tehetséges gyermekeink fejlődését.  

Április 8-án, pénteken József Attilára, iskolánk névadójára emlékeztünk in-

tézményünk tanulóival együtt. A napot közös megemlékezéssel, koszorúzással 

kezdtük, majd ezt követően mind az alsós, mind a felsős osztályaink játékos 

akadályversenyen mérték össze tudásukat, ügyességüket. A gyerekeknek a kü-

lönböző „állomásokon” más-más jellegű feladatokat kell megoldaniuk. 

Az alsósok számára: megzenésített versek felismerése, kiegészítése, híres ma-

gyar költők arcképének kirakása, József Attila élete, valamint versíró verseny. 

 

 Ebben a tanévben az alábbi eredmények születtek: 

1.helyezett: 8.o.     97 pont 

2.  helyezett: 7.o.   81,5 pont 

3.helyezett: 6.a      81 pont 

4. helyezett: 5.o.    77 pont 

5.helyezett:  6.b     71pont 

 Intézményünk 2005 óta rendezi meg a 

hagyományos városi József Attila Kupa 

kispályás labdarugó versenyt. A 

2015/2016-os tanévben a Debreceni Jó-

zsef Attila Általános Iskola III. korcsopor-

tos fiú csapata nyerte meg a vándorku-

pát, immár harmad-

szor, amely így vég-

leg iskolánkba ma-

rad. A kupán a kö-

vetkező intézmények 

vettek részt rajtunk 

kívül: Csapókerti Ál-

talános Iskola-

második helyezést 

ért el-, Epreskerti Általános Iskola -

harmadik helyezést ért el és a Karácsony 

György Általános Iskola-negyedik helye-

zést ért el. 

Január 22-én a Magyar 

Kultúra Napja alkalmá-
ból iskolánk három 
tanulója: Kovács Bar-
bara, Nagy Barbara és 
Pápai Anikó egy szép, 

színvonalas prezentá-

ciót készített, melyet 
iskolánk 4. osztályos 
tanulói hallgattak meg 
a telepi könyvtárban. 
Az előadást egy rövid, 
játékos totóval zártuk.  



Itt a farsang, áll a bál... 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a másnapi hamvazó-

szerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulat-

ságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy alapvetően a gazdag néphagyományokra 

épül (pl. torkos csütörtök).  

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a far- sang far-

ka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy 

mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ek- kor ren-

dezik meg a híres karnevált, Magyarországon pedig a farsang legneveze- tesebb 

eseményét, a mohácsi busójárást.  

 

.Riói karnevál: A farsangi szezon alatt Rio de Janeiro néhány napra a világ fővárosává válik. Ekkor ren-

dezik meg ugyanis a riói karnevált. A parádén a látványos jelmezek mellett a 

szamba is főszerepet 

kap, hiszen ilyenkor 

mérik össze tudásukat a 

legjobb 

szambaiskolák tánco- sai 

a brazil farsang főut-

cáján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazília  Dél-Amerikában 

van 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro Brazília 

egyik legnagyobb városa 

 

 

 

 

 

 

 

A híres riói karnevál a 

felvonulással és szam-

bával teljes 

A velencei karnevál 

Ezen a napon a város apraja-nagyja csónakra, bárkára, tutajokra száll és 

egész nap illetve éjszaka ott tartózkodik. Mindenki a vízen ebédel és 

vacsorázik, állandó zeneszó kísérete mellett. A szórakozás minden for-

mája előfordul, még a tűzijátékokat is beleértve. A hajnalt is a vízen kell 

megérni, mert aki így tesz, az egész évre mentesül a betegségektől. 

...és a Debreceni József Attila Általános Iskola farsangja... 

KÉP2 

KÉP3 

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_6.
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAshagy%C3%B3kedd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvaz%C3%B3szerda
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyb%C3%B6jt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Torkos_cs%C3%BCt%C3%B6rt%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karnev%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bus%C3%B3j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B3nak
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A1rka_%28haj%C3%B3t%C3%ADpus%29&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tutaj
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1zij%C3%A1t%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BCrk%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g


Képrejtvények 

Szerkesztette: Tóth Krisztián, 8.oszt. 

Gyerekek! 
A rejtvények jó megoldásai ajándékot 

jelentenek! 

Ha megfejtetted az újság rejtvényoldalait, 

írd fel egy papírra a neveddel, osztályod-

dal együtt és dobd be a felsős tanári előtt 

kihelyezett rejtvénydobozba! 

A helyes megfejtők ajándékot kapnak a 

szerkesztőségtől! 

Indulj el a bal felső sarokból. Lóugrással haladj úgy, hogy egy ismert köz-

mondást kapj! 

 

T A É G 

G É F T 

S I E S 

S É Z G 

S A Z L 



Király Viktor 

Király Viktor New Yorkban született. Viktor Linda sikerein felbuzdulva hatá-

rozta el, hogy ő is szeretne komolyabban foglalkozni az énekléssel. Először az 

M1 A Társulat című műsorába jelentkezett, melyben friss, tehetséges színé-

szeket kerestek az István, a király rockoperához. Ebben a műsorban Viktor a 

középdöntőkig jutott, továbbjutásának akadálya elsősorban az akcentusa volt. 

A Viktor nevet onnan kapta, hogy amikor meg-

születtek testvérével, Benjáminnal, (Viktor 10 perc-

cel idősebb) akkor Viktort inkubátorba kellett tenni, 

mert koraszülött volt. Amikor az orvos odament 

megnézni hogy van , akkor azt kiabálta hogy 

Victory, ami magyarul győzelmet jelent. Az anyu-

kája ekkor döntött a Viktor név mellett. 

Király Viktor 2015. 

szeptember 12-én beje-

lentette, hogy indul az 

amerikai The Voice te-

hetségkutatóban.  Igen 

nagy sikere volt. Imádta 

az amerikai közönség és  

a zsűri is. 

Megnyerte a 2008-as Megasztárt. Győzelméért 

egy Hyundai I20-as autót, egy Luxuslakást, és 

még egy Kapcsolatkoncertet is kapott. 

Szerkesztette: Tóth Krisztián, 8.oszt. 

Hogy meg lehessen őket különbözteni, régen Viktor piros 

ruhákban járt, Ben pedig kék ruhákban. 

Testvére, Király Linda szintén éne-

kel, de ikertestvérével Bennel is 

többször álltak már együtt a színpa-

don. Édesapja, Király Tamás pedig 

az Universal, majd a Color zenekar 

dobosa volt.  

Említetted, hogy futottál és úsztál az iskolá-

ban. Az évek során hogyan változtak a sporto-

lási szokásaid? 

Annyiban változott talán, hogy a futás és én 

egész jóban lettünk. De azt én például inkább 

nyári sportnak tekintem. Télen, egy futógépen 

futni, na, annál unalmasabb dolog nincs. De 

csinálom ettől függetlenül télen is, ha nem is 

minden nap. 

Rendszeresen mozogsz? 

Nyáron majdnem minden nap a Margit-szigeten 

vagyok. Amikor jobban érzem magam, akkor 

lefutok két szigetkört, elég jó tempóban. Ha 

nem, akkor csak egyet szoktam. Abszolút a 

kedvem határozza meg. Nincsenek hatalmas 

elvárásaim magammal szemben, hogy meg ké-

ne dönteni az előző napi időt és hasonlók. Ami-

kor úgy érzem, akkor lefutom 22 perc alatt, de 

van olyan is, hogy csak 32 alatt megy. 

A futáson kívül, mit szoktál még csinálni? Láttam, hogy 

Amerikában rendszeresen jártál azért konditerembe. 

Igen, Los Angelesben is jártam, de itt is járok edzőterembe.

(Lányok figyelem! /a szerk./) A Kolosy téri Arnold Gymbe 

járok és körül belül 1éve elkezdtem járni bokszedzésre is. Na, 

talán a boksz az, amit tényleg szeretek csinálni. Amikor leme-

gyek, jól érzem magam és várom a következő edzést. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Voice_%28TV_series%29
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Voice_%28TV_series%29


A magyar kultúra napja 

Január 22. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a 

Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-

én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT. Ezen napon tüntetik ki 

a pedagógusokat is 1993 óta. 
Kölcsey Ferenc: Him-

nusz 

(részlet) 

  
Isten áld meg a' Magyart 

Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 

Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors a' kit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 

Megbünhödte már e' nép 
A' múltat 's jövendőt! 

A magyar  költé-

szet napja :április   

11. 

József  Attila 

1905-1937) 
„.Friss záporokkal szivárogj a földbe  

Hiába fürösztöd önmagadban, 

Csak másban moshatod meg arcodat. 

Légy egy fűszálon a pici él 

S nagyobb leszel a világ tengelyé-

nél” 

(József Attila: Nem én kiáltok) 

Szerkesztette: Nagy Boglárka, 5. osztály 



A magyar kultúra napja 
Január 22 

Szerkesztette: Nagy Boglárka, 5.oszt. 

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-

ban ezen a napon fejezte be a Him-

nusz megírását. Erre az eseményre 

emlékezve 1989 óta január 22-én ün-

nepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAP-

JÁT. Ezen napon tüntetik ki a pedagó-

gusokat is 1993 óta. 

 

A magyar  költé-

szet napja :április   

11. 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

(részlet) 

  
Isten áld meg a' Magyart 

Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 

Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors a' kit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 

Megbünhödte már e' nép 
A' múltat 's jövendőt! 

József  Attila 

„.Friss záporokkal szivárogj a földbe  

Hiába fürösztöd önmagadban, 

Csak másban moshatod meg arcodat. 

Légy egy fűszálon a pici él 

S nagyobb leszel a világ tengelyé-

nél” 

(József Attila: Nem én kiáltok) 

József Attila 1905. április 11-én született Budapesten, a Ferencvá-

rosban, a Gát utca 3. szám alatt. Hatodik gyermekként jött a világ-

ra, három testvére még az ő születése előtt meghalt.  

Az édesanyjának csak nagy nehézségek árán sikerült gyermekeit 

eltartania: végül úgy döntött, hogy 1910 februárjában két kisebb 

gyermekét, Etelt és Attilát, a Gyermekvédő Liga gondjaira bíz-

za. A testvérek 1910. március 21-én Öcsödre kerültek nevelő-

szülőkhöz.  Nevelőszülei a gyermek füle hallatára beszélték meg 

szomszédaikkal, hogy az Attila név nem létezik, és innentől fog-

va Pistának szólították.  

Napjait nagyrészt az utcán töltöt-

te, a kenyérkeresés szabályos és 

szabálytalan módjaival is megpró-

bálkozott: „Kivettem a részemet 

az üzletek előtt való álldogálások-

ból – volt úgy, hogy este kilenc 

órakor odaálltam az élelmiszer-

üzem előtt várakozó sorba és reg-

gel fél nyolckor, mikor már sorra 

kerültem volna, jelentették ki az 

orrom előtt, hogy nincs több zsír. 

Úgy segítettem anyámnak, aho-

gyan tudtam. Vizet árultam a Vi-

lág moziban. Fát és szenet loptam 

a Ferencvárosi pályaudvarról, 

hogy legyen fűtenivalónk. Színes 

papírforgókat csináltam és árusí-

tottam a jobb sorsban élő gyere-

keknek. Kosarakat, csomagokat 

hordtam a vásárcsarnok-

ban.” (József Attila: Curriculum 

vitae, részlet) 

Gyermekkor 

Ferencvárosi pályaudvar 
Világ mozi 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1905
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_IX._ker%C3%BClete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_IX._ker%C3%BClete
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96cs%C3%B6d
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vil%C3%A1g_mozi&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vil%C3%A1g_mozi&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ferencv%C3%A1ros_p%C3%A1lyaudvar


Nyári programajánló 

A Csodák Palotája nem csupán egy kiállítás, hanem egy 1700 négyzetméteres tudományos 

játszó-ház, ahol több mint 100 kiállított játék segítségével szórakoztató formában tapasztalhatják 

meg a látogatók a fizikai jelenségeket, fedezhetik fel a Galaxist, vagy ülhetnek fel egy trópusi 

hullámvasút-ra az új dimenziókat nyitó 3D és 4D-s vetítéseinken!  

 Nyitva tartás: H-P: 9.00-19.00  

Szo-vas: 10.00-20-00 

Cím: 
Nagytétényi út 37-43. 

Campona Családi Élményközpont 

Csodák Palotája 

A Gyulai Várfürdő új, 2013 év végén megnyíló, létesítménye a 

Dél-Alföld élményekben leggazdagabb vízi paradicsomát hozza 

el. Káprázatos méretei – 6338m
2 összterületből 894m2 

vízfelület – miatt joggal mondható, hogy az Aqua Palo-

ta élményfürdő a Várfürdő legcsillogóbb gyémántköve.  

Gyulai Várfürdő 

A gyulai vár a Békés megyei Gyulán található. Európa 

egyetlen épen maradt síkvidéki téglavára, amely a 14-15. 

században épült gótikus stílusban. Falai között múzeum 

és várszínház működik. 

Koppány-Völgye Kalandpark 

Debrecentől 16 km-re vagyunk, a kedvelt kirándulóhelyen Hármashegyalján a Koppány-völgyben. Megközelités a 

48-as úton Vámospércs és Nyírábrány felé a 16-os kilométertáblánál balra, ki vagyunk táblázva. A környék gyö-

nyörű, teljesen erdős-mezős a környezet.  

 

Lehetőség van Debrecenből a Zsuzsi-vasúttal kimenni A kisvasút me-

netrendje letölthető: www.zsuzsivasut.hu című oldalról. A végállo-

mástól egy 30-35 perces kényelmes erdei sétával elérhető a park. 

Kalandparkunk minden nap üzemel 10-17 óráig. 

 

A kalandpálya 4 pályából áll. 2 gyermek és 2 felnőtt pálya. 

 

Egy gyerekpálya az alsó, egy gyerekpálya a felső tagozatosok részére. 

Az 1-es gyerekpályát már óvodások is tudják használni 3 éves kortól. 

 

A kalandpálya teljesen biztonságos, egy alpinista beülőt és sisakot 

kapnak a gyerekek valamint felső biztosítókötéllel állandó biztosítás-

ban vannak, tehát nem tudnak leesni. Az ottani személyzet végig segíti a gyerekeket a pályán. 

 

 

http://www.zsuzsivasut.hu


 



PC újdonságok 

Szerkesztette: Tóth Krisztián 8. osztály 

1. FS 15, Farming Simulator 2015 
A 2014. október 31-én PC-re megjelent (azóta már konzolra is)

FS15 legnagyobb újdonsága a mezőgazdaság mellett a favágás 

(erdészet) tevékenysége, amelyet a kettő gyári pálya közül az 

egyiken végezhetünk. A Teaser videó csupán az erdészeti részt 

mutatja be. Nem játékbeli grafika és fizika látható, hanem egy 

előre rendelt "animáció". 

2. Overwatch beta 

Katonák, Tudósok, Kalandorok, Furcsaságok. 

A globális válság idején, egy nemzetközi munkacsoport célja, hogy 

a háború sújtotta világban a békét helyreállítsák. 

Véget ért a válság. Hogy fenntartsa a békét a következő évtizedek-

ben. De sok év után, Overwatch meggyengült, és végül feloszlott. 

ARK Survival Evolved 

Az ARK: Survival Evolved egy csodálatos,új, többjátékos él-

mény lesz, amiben a játékosok totál meztelenül ébrednek egy 

világban, amit több mint 70 különböző dinó faj népesít be. 

A számok alapján én nem tenném túl magasra egy átlagos játé-

kos túlélési képességeit, de szerencsére nem leszünk magunkra 

utalva. Egyrészt lesznek emberi társaink a bajban, másrészt 

idővel az állatvilágot is megszelídíthetjük majd. Pterodactyl 

hátán elrepülni havas hegycsúcsok felett olyan élmény, amit 

azért egyszer el bírnánk viselni. Mondjuk egy T-Rex hátán se 

lehet rossz kergetni a prédát... 

A Trailer és a Gameplay videók már a valós játékmenetet mutatják be, láthatjuk a vizuális és fizikai 

fejlődést, illetőleg a gép- és eszközpark egy jelentős részét. 

Állatok és növények terén ugyanazok állnak rendelkezésre, mint amelyek FS13-ban. 

A vezető új márka a New Holland és a Ponsse, ezeken kívül még számos márka termékeit élvezhet-

jük, lent megtalálható a teljes lista. 

A járművek mostantól koszolódnak munkavégzés közben, melyeket nekünk kell lemosnunk egy 

erre a célra játékba kerülő magasnyomású vízsugaras mosóval. 

A többjátékos (multiplayer) mód hasonlóan, mint az előző részeknél, itt is megtalálható (max. 15 

fő), illetve a módolás is megmarad, igaz, kicsit jobban feladja a feladatot a lelkes modderek számára. 

Gyűjtői kiadás hazánkban nem elérhető! 



 Rejtvényvilág 

             

   

 

               

   

 

           

              

    

 

            

   

              

   

 

1.Milyen tojás lesz a be-

festett tojás? 

2.Mit nem lehet enni 

böjt időszakában? 

3.Szabad-e a …? 

4.Mit mondanak a fiúk a 

locsolás előtt? 

5.Húsvétkor történik a 

tojás….! 

6. Mit hoz a húsvéti nyu-

szi? 

Számolási 

készség és 

Logikus 

gondolkodás 

fejlesztés. Gratulálok!! 



Viccek 
Agresszív kismalac sétál az erdőben. Találkozik a jó tün-

dérrel: 

- Agresszív kismalac lehet két kívánságod - mondja a tün-

dér. 

- Oké. Verj ebbe a fába egy szöget, de úgy, hogy senki ne 

tudja kihúzni! 

- Ilyen egyszerű? Tessék! És mi a második kívánságod? 

- Húzd ki!  

- Hogy hívják a telephely nélküli sport-

egyesületet? 

- Sehol SE.  

- Pistike, látom tetszik neked ez a szánkó, de miért nem 

adod oda a kistestvérednek is? - kérdi a papa. 

- Már hogyne adnám oda. Felfelé mindig ő viszi.  

- Mióta dolgozol ennél a cégnél? 

- Mióta megfenyegettek, hogy 

kirúgnak.  

- Mit tanultatok ma kémi-

ából? 

- Ma a robbanóanyagok-

kal kísérleteztünk. 

- És mi lesz holnap az 

iskolában? 

- Milyen iskolában?  

 Anyuuuu, tényleg nagyok a 

fogaim? 

- Dehogy, kisfiam, de ne 

beszélj sokat, mert össze-

karcolod a parkettát!  

A skót feleség mondja a férjének: 

- Vennünk kellene egy függönyt az ablakra, 

mert a szomszéd mindig kukucskál, ha a lá-

nyunk vetkőzik. 

- Tudod mit? Inkább te vetkőzzél az ablak előtt, 

és akkor majd ő vesz függönyt az ablakára!  

- Miért zsíros a tej? 

- ??? 

- Hogy ne nyikorogjon a tehén 

Pistike hazamegy a bizonyítványával 

és nagyon örül:  

_Képzeld, apa, nem kell jövőre tan-

könyveket venned! 

- Na, hogy sikerült az autó-

vezetői vizsgád? 

- Nem tudom, amikor kien-

gedtek a kórházból a vizs-

gabiztos még eszméletlen 

volt. 

Szerkesztette: Dári András, 8. oszt. 

- Mi az? Csip, csip, csip, bumm? 

- ??? 

- Csirke az aknamezőn. 

- Ki az abszolút úszóbajnok? 

- Aki képes hosszában átúszni a 

befagyott Dunát. 

- Jean! Hol a feleségem? 

- Meghalt, uram! 

- Hogyhogy? Egy órával ezelőtt beszéltem 

vele! 

- Igen uram, de pár perce rászállt egy da-

rázs és azt mondta, hogy üssem agyon! 

- Jean, ma este a kastély 

keleti szárnyában tálalja a 

vacsorát! 

- Miért, uram? 

- Mert azt mondta a fogorvo-

som, hogy egy pár napig a 

másik oldalon egyek. 
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