
 

 
 

 



2020 színe a kék 

Divat: Szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan mennek az évek és vele együtt a trendek. 

Szinte már ott tartunk, hogy csak kapkodjuk a fejünket a divat gyors változása és az évek múlása 

miatt.  Ez az árnyalat csodásan mélykék, amely a nevéhez híven a klasszikus eleganciát 

sugározza, de ezzel ellentétben szinte bármilyen 

enteriőrbe beilleszthető. A divatban is fontos szerepet 

játszik ez a szín. Leginkább a farmer darabok kerülnek 

előtérbe, de a gyöngyök, csillogós díszítések is nagy 

szerepet játszanak az idei divatban. A sötétebb kék szín 

rengeteg változást, félelmet és reményt hordoz magában, 

akárcsak mi, emberek az új évtizedbe lépve. Ez egy megnyugtató kék, tele van nyugalommal és 

magabiztossággal. Építi a kapcsolatokat, ez az árnyalat hangsúlyozza a megbízhatóságot, a 

hitelességet és az állandóságot, amely tulajdonságok a jelenlegi világ gyors ütemű változásaival 

szemben az emberek számára  igazi erényként jelennek meg.  
Filmek: Spongya Bob: Spongya szökésben, Sonic, a 

sündisznó, Scooby!, 

Wonder Women 2.  

 

 

Sport: Európa tizenhárom nagyvárosában megrendezik, a tizenhatodik labdarúgó 

világbajnokságot; 2020 januárjában pedig a férfi vízilabda bajnokságot. 

Zene: A 2020-as Eurovíziós Dalfesztivál lesz a hatvanötödik Eurovíziós Dalfesztivál, melyet 

Hollandiában fognak megrendezni, mivel a 2019-es Eurovíziós Dalfesztivált Duncan Laurence 

Arcade című dala nyerte. Ez lesz az ötödik alkalom, hogy a dalfesztivált Hollandiában rendezik 

meg, viszont az első, hogy Rotterdamban. Legutóbb 1980-ban Hága adott otthont a 

dalfesztiválnak.41 ország erősítette meg részvételét a dalfesztiválra, beleértve Bulgáriát és 

Ukrajnát, akik egy kihagyott év után térnek vissza. 

 Montenegró és Magyarország visszalépett, hazánk 2010 óta először nem vesz részt a versenyen. 

forrás: sajatotthonprojekt.blog.hu                                                        Készítette: Mózsik Dóra 7.c 

Citrom krémes torta 

Hozzávalók: 

(a piskótához): 

10db tojás 

10 evőkanál liszt 

10 evőkanál cukor 

Krém: 

0,5 l tejszín  

0,5 l tejföl 

2 citrom leve és héja, cukor 

2 db habfixáló 

Elkészítése: A tojást válasszuk ketté két külön edénybe,a fehérjét verjük keményre, a sárgáját pedig 

világossárgára. A cukrot kimérjük, és a tojássárgájával 

összekeverjük. Kimérjük a lisztet ugyan azzal a kanállal, és 

apránként hozzáadjuk a cukros tojássárgájához. Azután 

keverjük össze a kettőt óvatos mozdulatokkal, amíg össze nem 

keveredik. Beleöntjük a formába a tésztát, és egy kicsit oda 

ütögetjük az asztalhoz, hogy kimenjen a levegő. 180c°-on, tű 

próbáig sütjük. A tejfölhöz hozzá keverjük a citrom levét, héját és összekeverjük, a tejszínt kikeverjük 

habfixálóval, és a két keveréket összekeverjük. Megkenjük a kettévágott tésztát és lehűtjük.    

SZEZÁMMAGOS, SÓS, ROPOGÓS KEKSZ RECEPT 

1 és 1/4 bögre zabpehelyliszt; 1 bögre mandulaliszt; 1 bögre 

szezámmag; 1.5 bögre reszelt paszternák, /zeller, cékla, répa, 

petrezselyemgyökér (lehet 1 bögre is); 3 evőkanál szezámmag olaj/ 

olívaolaj is megteszi, 1 nagy evőkanál misó paszta; himalája só, ha 

szükséges (a misó sós); 2/3 bögre víz óvatosan, részletekben 

adagolva; 2 evőkanál nagy szemű só a szóráshoz /más fűszer, 

fűszerkeverék, amit szeretünk; 2 evőkanál tej, 1 evőkanál olaj a kenéshez.  

A felsorolt hozzávalókból készítsünk egy puha, de formázható tésztát úgy, hogy a vizet óvatosan, részletekben 

adagoljuk hozzá, csak annyit, amennyire szükség lehet a nyújtható állag eléréséhez.  

A tésztát felezzük el. Két sütőpapír között nyújtható el szépen. Nyújtsuk bátran vékonyra, a képeken látható 

vékonyságúra. A felső sütőpapírt húzzuk le róla és az alsóval együtt emeljük be a tepsibe. 

Egy késsel szeleteljük fel bármilyen alakúra, akár négyzetekre, akár rombuszokra, akár lapokra, ahogy a 

képeken is látszik. Ezek mellett a vonalak mellett fogjuk majd a kisült kekszeket széttördelni. 

180 fokos sütőben 13-15 perc alatt készre sül.  

              Jó étvágyat!      forrás: receptes könyv              Készítette: Tóth Krisztián 5.b 
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A zokni 

Egyszer ültem a széken és veszekedést hallottam a fiókomból. 

- Hagyjál békén te lila! 

- Oda léptem, kinyitottam a fiókot és a zoknijaim 

veszekedtek!  

- De kis izé vagy! 

- Nem is! 

- Elég! Miért vesztetek össze?- kérdeztem 

- Azért, mert a cipő csúfolt azzal, hogy túl gyenge 

vagyok. 

- Add vissza neki! 

- Nem, nem, nem, és nem. 

- Miért nem? 

- Me…Me…Me…Mert!  

- Szeretném, hogy a többi zokni ne csúfoljon! 

- De kérjél bocsánatot! 

- Nem, nem, nem!  

- De miért nem?  

- De az nem baj, ha a cipő csúfol. Szeretném, hogy a 

zoknik ne csúfoljanak!  

- Kérjél bocsánatot!  

- Nem, nem, nem!  

- De!  

- Nem, nem, nem, és nem! 

Aztán kiugrott a kezemből, az olló felé ment és egy S alakot vágott magából. 

- Most már senki sem csúfolhat, mert szép vagyok!  

                                                                                                 Budai Bence 4. a. fogalmazása 
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INTERJÚ TANÁROKKAL 

 

Ebben a hónapban Rádai Mária Angol - Biológia szakos 

tanárnővel készítettem interjút. 

- Hol tanult? 

- Én kenderesi vagyok, ezért az általános iskolát ott végeztem. Érettségit pedig itt, a Móricz 

gimiben tettem. Debrecenben kezdtem a felsőoktatást, de Egerben fejeztem be. 

- Milyen diák volt? 

- Én nagyon szerettem tanulni, igazi szorgalmas, maximalista, stréber gyerek voltam. A 

magatartásommal sem volt probléma. 

- Miért választotta ezt a nagyszerű hivatást? 

- Nagyon sokáig nem tudtam mi akarok lenni. Sokat játszottam kiskoromban tanárosat.  

- Miért pont angol és biológia? 

- Sokáig gondolkoztam az állatorvosi pályán is, ezért kezdtem el bioszt tanulni, az angolt meg 

húzta maga után. Azt szoktam mondani, hogy a Biológia, az egy szerelem volt. 

- Hogy érzi magát nálunk?  

- Nagyon jól érzem magam, sikerült beilleszkednem. A tanárok nagyon kedvesek, mindent 

meg lehet velük beszélni és szeretem a diákjaimat is.  

- Mivel tölti a szabad idejét? 

- Igyekszem minél több időt a családommal tölteni. Sokat társasozunk, kártyázunk, ha jó idő 

van, akkor túrázni, kertészkedni is szoktunk. Olvasással sok időt töltök, mind magyar, mind 

angol regényeket, főleg fantasy és sci-fi könyveket olvasok, filmekben is ezeket szeretem. 

- Milyen zenét szokott hallgatni? 

- Minden evő vagyok, annak ellenére, hogy nem sok időm van zenehallgatásra. Szeretem az 

elgondolkodtató szövegű zenéket. 

- Köszönöm az interjút Tanárnőnek! 

                                                                                                  Szilágyi Dóra 7.c főszerkesztő 

Anime manga rajzolása 
 

Szem 

Általában a szem foglalja el a legnagyobb területet az arcon, ami 

azt jelenti, hogy az orrnál és a szájnál is nagyobb. (manga stílus) 

Nagyon sokféle szem létezik. Ami fontos, hogy az adott szemet le 

tudd rajzolni több szituációban, mert a szem is meghatározza, hogy 

az adott karakternek milyen hangulata van pl. sír, vidám, álmos 

vagy dühös.  

Száj és az orr 

A fejen csak egy kis részt foglalnak el. Az orr általában a lányoknál kisebb, mint a fiuknál, valamint a száj is. A száj ugyan 

úgy, mint a szem fontos hangulat szempontjából. Pl. ha kiabál, eszik, beszél, ásít vagy nevet.   

Fej és fül  

A manga stílusban a fej kicsi. A fiúké lehet kicsi, aranyos vagy egy kicsit 

hosszúkásabb. A lány feje általában sokkal kisebb, mint a fiúé. A fül akkor 

fontos, ha az adott karakternek rövid a haja vagy esetleg kontyban hordja.  

Ruha és haj  

A ruhánál a gyűrődésekre kell figyelni. Vigyázni 

kell arra, hogy a gyűrődéseket jól mutassuk be. Ez 

azért  fontos, hogy szebb legyen a rajzunk és 

valóság hűbb. Haj rengeteg létezik. Ám arra 

ügyelned kell, hogy ha be van fogva a haja a 

lánynak/fiúnak, merre hajlik, és hogy 

merre kell húznod a vonalakat.  

Test  

Ezt a legnehezebb megrajzolni! Itt bírsz variálni pl. vékony, kövér, izmos 

legyen. Fontos, ha megvan az adott test, akkor le tud rajzolni azt 

több helyzetben, pl. fut, ugrik, guggol, térdel. Ezt jól be 

kell gyakorolni. Idetartozik a kéz is, ami sok esetben fontos, ha nyúl a lány 

után, vagy ha fontos szerepet kap.  

 

 

                                                                                                                                     Készítette: Borók Anikó 5. b 
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Downhill:  

hegyi 

kerékpározás 

 

Palotai Gábor az egyik legnagyobb 

magyar alakja a Downhill-nek.  

A downhill sokaknak ismerősen cseng, 

sőt, talán a legtöbbeknek. Az összteleszkópos bringákat általános felépítésük miatt gyakran 

asszociálják a gravitáció kérlelhetetlenségére bízott műfajjal, azonban nem mindegyikük downhill 

kerékpár. Kívülről ez ugyan nem látszik, de a kötelező lejtmenet miatt egy ilyen bringa nagyon 

nehéz, akár 20 kilót is nyomhat. Erre nem csak a sebesség miatt van szükség, hanem kialakítása 

miatt is, hiszen másképp nem lehetne számítani rá a sziklaerdők, ledobók és hosszú ugratók 

végeláthatatlan sorozatán. A felfüggesztések hossza is árulkodó, hiszen szintén a pálya 

tulajdonságai miatt az első – legtöbbször duplavállas – teleszkóp becsúszó szárának és a hátsó 

rugóstagnak is egyaránt legalább 20 cm az útja, de inkább több. Az üléspozíció beállítása sem 

mindegy, a DH kerékpárokon a többihez képest magasabban, egyenesebben ülnek, messzebb a 

hátsó kerék fölött, hogy jobban tudjanak egyensúlyozni a meredek szakaszokon. A száguldást 

meg is kell zabolázni valahogy, ezért ezeket a kerékpárokat nagyteljesítményű hidraulikus 

tárcsafékekkel és mélyebben bordázott külső abroncsokkal szerelik fel. 

A downhill verseny lényegében arról szól, hogy a 

résztvevők a lehető legprecízebben megtanulják 

az adott pálya legapróbb részleteit, majd 3–5 

perc alatt a legjobb tudásuk szerint lerongyolnak 

rajta.  

Áruk: az alap bicikli 50.000 ft., a legprofibb bicikli 

meghalad hatja a 3.000.000 ft- ot is. 

 

készítette: Ozsváth Patrik 7.c, Fehér Kristóf 5.b 

 

Vámpírok 

A vámpírok sokkal többek, mint amennyit 

a Twilight-ból ismerünk.  

A vámpírság egy kór, egy betegség.  

A szervezetük csak más élőlények energiájával tud táplálkozni, életben maradni. 

 Ezt az energiát számukra a vér jelenti. Szívják nyakon keresztül, de más testtájon is, például 

csuklón. A legtöbb kultúrában szerepel vámpírra utaló lény. Egyiptomban voltak vérivó 

istenek és istennők, szörnyek, akik embervéren éltek és emberi áldozatokat követeltek.  

Az ókori görögök is ismertek ilyen emberszerű démonokat, akik a vérüket szívták és 

betegségeket terjesztettek.  

Empusának hívták azt a vérivó nőstény dögöt, ami az ókori görög színművekben kísértett; 

ugyanígy nevezték őket lámia vagy brukolakhosz néven is.  

Az ajtón kopogtató vámpír hiedelme is tőlük ered a mítosz szerint, ezért szokás volt, hogy az 

udvarias, egyszeri kopogtatásra nem nyitottak ajtót.  

Konkrétan a vámpír szó és a hozzá kapcsolódó hiedelemvilág, csak legfeljebb a középkorig 

nyúlik vissza. Védekezni ellenük keresztény imákkal és bibliai idézetekkel lehet. 

Szenteltvízzel és kereszttel. Menedéknek meg egy szentelt helyet kell választani. Ugyanis 

Őket nem Isten teremtette. Rengeteg könyv és film készült ebben a témában.  

Talán ez az egyik legfiktívebb lény mely ember alakot ölt.  

                                                                    Szilágyi Dóra 7. c főszerkesztő 
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A hadihajó és a világítótorony 

Az éjszaka legsötétebb szakaszában a kapitány óvatosan kormányozza a hadihajót a köd lepte vízen. 

Összehúzott szemmel kémleli a párás sötétséget, fürkészi a látótávolságon kívül leselkedő veszélyeket. A 

legrosszabb sejtelmei válnak valóra, amikor előttük erős fény villan fel a láthatáron. A katasztrófát 

elkerülendő, sietve rádióüzenetet küld a közeledő hajónak: Itt Jeremiah Smith kapitány beszél! – recseg a 

hangja a rádión keresztül. – Kérem, térjen ki tíz fokot délre. Vége. 

A kapitány csodálkozására az elmosódott alakzat nem mozdul. Ehelyett a rádión a következő válasz érkezik: 

– Smith kapitány, itt Thomas Johnson közlegény. Kérem térjen ki tíz fokot északra. Vége. 

Az üzenet arcátlanságán megdöbbenve a kapitány beleordít a rádióba: Johnson közlegény, itt Smith 

kapitány, és megparancsolom, hogy azonnal térjen ki tíz fokot délre. Vége. A fény ezúttal sem moccan. 

– Minden tiszteletem ellenére, Smith kapitány – hallatszik a közlegény 

hangja, – én parancsolom önnek, hogy azonnal térjen ki tíz fokot északra. 

Vége. 

A kapitány, felháborodva és frusztráltan amiatt, hogy ez a pimasz tengerész 

veszélyezteti legénységének és utasainak életét, ráförmed a rádión keresztül: 

– Johnson közlegény, ezért a tettéért hadbíróság elé kerülhet! Utoljára 

parancsolom az Egyesült Államok kormánya nevében, hogy térjen ki tíz 

fokot délre! Hadihajó vagyok! 

A közlegény végső válasza hideg zuhanyként éri: – Smith kapitány! Még egyszer, én parancsolom teljes 

tisztelettel, hogy térjen ki tíz fokot északra! Világítótorony vagyok! 

Alkalmazás: Sokan közülünk csekély tiszteletet tanúsítanak a hatóságok iránt a mai világban. Úgy teszünk, 

mintha a szabályokat meg lehetne, vagy meg kellene változtatni, hogy megfeleljenek saját szükségleteinknek 

és kívánságainknak. A reklámok noszogatnak minket: “Tedd azt, amit jónak látsz!” Ám a valóságban nem 

mindig cselekedhetünk kívánságaink szerint. Nekünk egy magasabb mércéhez kell igazítanunk az életünket, 

egy felsőbb tekintélyhez: Isten Igéjéhez. 

Isten igazsága olyan, mint egy világítótorony. Nem fog megváltozni, hogy alkalmazkodjon hozzánk. Nekünk 

kell megváltoznunk, hogy életünk Istennek tetsző legyen. 

Krisztus is olyan, mint egy világítótorony, amely mindig elérhető számunkra, amely mindig teljes mértékben 

megbízható. Nekünk kell az életünket az ő akaratához igazítani. Ha ő azt kéri, hogy változtassuk meg életünk 

irányát, nekünk feltétlenül engedelmeskednünk kell. Tulajdonképpen erről szól a keresztyénség, és maga a 

tanítványság is. 

                                                                                             Wayne Rice – Fején a szöget – könyv alapján 

A HETEROKRÓMIA 

A heterokrómia egy szemet érintő elváltozás, melynek jellemzője a különböző színű írisz ugyanazon egyed 

esetében. Az embernél és az állatoknál is előforduló 

jelenség legtöbb esetben örökletes, de betegség vagy 

sérülés eredményeképp is megjelenhet. Az esetek 

többségében örökletes, de genetikai betegség is 

okozhatja.  

Ugyanakkor betegség és olyan sérülések is okozhatják, 

mint bevérzés, idegen test jelenléte, glaukóma vagy a kezelésére használatos gyógyszerek, a szemet érintő 

gyulladások, neurofibromatózis vagy Waardenburg-szindróma fordul elő az állatvilágban, ahol majdnem 

minden esetben kék színű az egyik szem.  

A kék szem egy olyan fehér folton belül található, amelynek 

okozója a bőr vagy a szőrzet melanin hiánya. A heterokrómia főleg 

macskákra jellemző (pl. török angóramacska, török van macska, 

ritkábban japán csonkafarkú macska), az ilyen úgynevezett furcsa 

szemű macskák (angolul: odd-eyed cat) többnyire fehér szőrzetűek, 

és rendes szemszínük (narancs, sárga, zöld, rézszín) mellett egy kék 

szemük van. Kutyák esetében a teljes heterokrómia a szibériai 

husky, a Catahoula leopárdkutya és az ausztrál juhászkutya 

esetében tapasztalható.  

A lovaknál főleg a pinto színű fajtáknál jelentkezik a heterokrómia: egy barna, illetve egy fehér, szürke vagy 

kék szem figyelhető meg. A teheneknél és a vízibivalyoknál is előfordul ez a mutáció.  

Waardenburg-szindrómás vadászgörények esetében is megfigyelték az elváltozást. A részleges heterokrómia 

és részleges hipokrómia főleg merle szőrzetű kutyáknál észlelhető. Olyan 

fajták tartoznak ide, mint az ausztrál juhászkutya, a border collie, a shetlandi 

juhászkutya, a welsh corgi, a félhosszúszőrű pireneusi juhászkutya, a mudi, a 

beauce-i juhászkutya, a Catahoula leopárdkutya, a dunker, a német dog, a 

tacskó és a csivava. Nem merle szőrzetű kutyáknál (pl. szibériai husky) is 

előfordul ez a mutáció.  

 

A kép Vékony Mónika 8.c rajzprogrammal készített alkotása. 

  

                                                                                                           forrás: internet       Készítette: Puzsoma Viktória 8.a 
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