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A 2019-20-as tanévben is folytatja
munkáját a
csapata.
Kisebb személyi változások történtek a tavalyi tanévhez képest, de munka nem
állt le. Ebben a tanévben sajnos csak egy papíralapú kiadásunk lesz, de fogjuk
ezt fel

Miattunk ne vágjon ki senki fákat!
De azért nem is fogjuk be a szánkat!
Az első számunkban sok művészi munkát igyekszünk az újságba illeszteni.
Emellett, iskolánk egyéb, tehetséges diákjainak például fordításait is
megjelenítjük. Maradtak azonban a korábbi „bevált” rovatok is, melyek az
iskola eseményeihez kapcsolódnak. Kérjük, nézzétek el, hogy némelyik már
aktualitását vesztette, de nem napilap vagyunk.









Csöme Krisztián – cikkek, rejtvény, gépelés,
Farkas Anna Róza – irodalom, cikkek, rajz, gépelés
Haraszti Balázs – cikkek, érdekességek
Neugebauer Klaudia- irodalom, fordítások, rajok
Somogyi Áron – rajzok
Ujvári Cseh Simon – Arc, cikkek, humor
Péter Zoltán – szerkesztés, kiegészítés
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Új rovattal jelentkezünk mindjárt itt az újság elején. Ki, mit szeret csinálni
szabadidejében, ami NEM a GÉPEZÉS? Biztos sokaknak van valamilyen
szabadidős tevékenysége, amit szívesen csinál. Például állatot tart, vagy sportol,
esetleg kedvtelésből ír, olvas, zenél. A következő számokban bemutatunk egykét ilyen tevékenységet. Most egy sportot és egy állatot ismerhettek meg
Műhelyünk két tagja jóvoltából. Ha valamelyikkel kapcsolatban kérdéseitek
vannak, nyugodtan kérdezzétek meg őket, és biztos szívesen beszélnek róla!

Biztos sokan szeretik közületek a sportot. Vannak, akik rendszeresen fociznak,
kézilabdáznak, vagy úsznak. Persze van, aki csak a fotelben nagy sportoló, és
inkább tévén, vagy számítógépen nézi kedvencei versenyeit, bajnokságait.
Vannak eleve nagyon népszerű sportok, mint a már említett foci, vagy akár a
Forma 1. De vannak ritka, különleges sportok is, melyekről kevesen tudnak.
Ilyen az akrobatikus kosárlabda is. Nézzük, mit is lehet tudni erről.
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Az akrobatikus kosárlabda a talajakrobatika és a kosárlabda ötvözete. Nagyon
látványos és bravúros sport, amit már Magyarországon is el lehet sajátítani.
A Face Team Magyarországon az első, és ez idáig egyetlen, aki ezzel a sporttal
foglalkozik. 2004-ben alakultak. Tizennyolc fellépő tagból áll a csapat.
Magyarországon és világszerte kétezer!! fellépésük volt.
Van egy YouTube csatornájuk is, ahol mára már több mint százezren nézik a

videoikat. Elsősorban külföldi fellépéseikről utazó vlogokat tesznek fel, de
edzéseiket is bemutatják. A Face Team csapat tagjainak nevéhez tíz Guinness
világrekord fűződik.
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Nemcsak a kosárlabda tartozik a showelemek közé, hanem az akrobatikus
kézilabda, a korfball és a labdazsonglőrködés is.
Ha érdekel, megtalálod őket YouTube-on Face Team néven.

Farkas Anna Róza
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1. A szakállas agáma
Ez a kis hüllő az egyik legkedveltebb egzotikus házi kedvenc. Tartása nem
nehéz, de oda kell figyelni pár dologra. Tartásakor leginkább a hőmérsékletre
és az etetésre kell figyelni, mivel sivatagi állat, magasabb hőmérséklet kell neki.
Ezt egy melegítőlámpával vagy egy fűtőlappal lehet megoldani.

2. A szakállas agáma elhelyezése
Az agáma egy terráriumban él, amit elkészíthetünk, vagy meg is vehetjük. A
terráriumoknak sokféle megoldása van. A terráriumot be is kell rendezni
leginkább sziklákkal, vagy ágakkal, valamint kell neki egy bújó, amibe ha akar,
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el tud bújni az őt néző emberek elől. Esetleg aludni tud benne.

3. A szakállas agáma etetése:
Ahogy az a fenti képen látható: ízeltlábúakat fogyaszt, de emellett
gyümölcsöket és zöldségeket, fiatal korában pedig több rovart eszik, mert ez
kell neki a fejlődéshez. Kb. 80% rovar és 20% zöldség, vagy gyümölcs
szükséges, amíg ki nem
fejlődik teljesen. Kifejlett példányoknál pedig ez
fordítva van. A táplálékot vitaminozni is kell.
Erre a legjobb a kalcium és a D3 vitamin, ami
a fejlődésben lévő agámának nagyon fontos.
A szakállas agáma nagyon jó házi kedvenc,
mert nagyon szelíd és szereti, ha
simogatják. Az agámát olyan embernek
ajánlom, akiknek naponta van egy két órája
vele foglalkozni.

Haraszti Balázs Gábor
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Harry Styles
,,Az vagyok, aki vagyok.”
Harry Styles egy angol énekes, dalszerző és színész. Legjobban arról ismerik,
hogy a híres One Direction tagja volt, egy tini szívtipró lett, és azóta indított egy
sikeres szóló karriert. Színészi debütálása a kasszasiker háborús filmben: a
Dunkirk című második világháborús műben volt. Harry Magyarországra
látogat 2020 tavaszán, hogy koncertet adjon Budapesten.
Korai évei
Harry Edward Styles 1992. február 1-jén született Worcestershire-ban,
Angliában. Szülei: Anne Twist és Desmond Styles. Van egy nővére, Gemma
Styles. A család Cheshire-be költözött, amikor még csak gyerek volt és a Holmes
Chapel-i iskolába járt. A szülei elváltak, amikor Harry még csak hét éves volt.
Így van egy mostohanővére és egy mostohabátyja. Amikor tizenhat éves volt,
rész-munkaidőben dolgozott egy pékségben. Harry szeretett Elvis Presley
számokat énekelni már igen kicsi korától kezdve.
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Zenei karrierje
Sulis éveiben egy banda énekese volt.
Pontosabban a White Eskimo-é (Fehér
Eszkimó). Ők nyertek egy helyi zenei
versenyt. Harry anyukája azt javasolta,
hogy vegyen részt a brit énekversenyen,
az X Faktorban 2010-ben. Ő az ,,Isn’t
she lovely”-t énekelte Stevie Wondertől. Mivel a szóló próbálkozása
kezdetben sikertelen volt, ezért
javasolták, hogy legyen tagja a híres
pop bandának, a One Direction-nek
Niall Horan-nal, Liam Payne-el, Louis
Tomlinson-nal és Zayn Malikkal. A
One Direction a harmadik helyen
végzett és leszerződött Simon Cowell
cégével, a Syco-val. A banda nagyon
sikeres volt világszerte, nyert egy csomó díjat és voltak első helyen végzett
albumaik, ill. slágerlistás dalaik is. Tehát tulajdonképpen ők lettek az első angol
banda, akinek a bemutatkozó albuma, az Up all night első helyezett lett
Amerikában a slágerlistákon.
A hatalmas siker után készült róluk egy dokumentumfilm, majd szerepeltek a
2012-es olimpián, ill. négy világ körüli turnét is tartottak. Ezek után 2016-ban
határozatlan időre szünetet jelentettek be. Styles leszerződött a Columbia
Records-hoz, énekesként. Első szóló albumát a „Harry Styles”-t 2017-ben adta
ki, ami tizennégy országban került a toplisták élére. A „Sign of the Times”, az
album beharangozó száma, hét országban lett első, beleértve az Egyesült
Királyságot is. Style első önálló turnéja 2017-18-ban volt. A koncerten saját
számokat, One Direction és Fleetwood Mac dalokat is játszott. A „Lights Up”
című dala 2019 októberében debütált a később, december 13-án megjelent
„Fine Line”című második albumról.
2020-ban új turnéra indul és Magyarországra is ellátogat.
Fordította: Neugebauer Klaudia
Forrás:5 perc Angol, 2019 december
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Az alábbiakban egy-egy oldalon beszúrva megjelennek szépen rajzoló, ügyes
kezű diákjaink munkái, melyeket egyrészt rajversenyekre, másrészt iskolánk
szépítésére készítettek. Felkészítőik egyrészt az alsós tanító nénik, másrészt
Major Judit és Wéber Imre. Következő számunkban interjút is olvashattok
egyikükkel az alkotómunka szépségeiről és kihívásairól.
Minden alkotó diáktársunknak gratulálunk.
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Manapság szinte mindenki a telefonján, tabletjén, vagy otthoni számítógépén,
esetleg X-Boxon játszik különféle lövöldözős, autós, építős, vagy
szerepjátékokat. Lehet egyedül, vagy online, barátokkal, csevegve például
angolul! Nincs is ezzel semmi baj, ha tudjuk, mikor kell abbahagyni. (Persze
hogy tudjuk: soha!)
De közben kevés időnk jut a nem virtuális dolgokra, ill. játékokra, pedig
állítólag azok is vannak olyan jók, mint a „gépes” játékok (már, ha nem vagy
teljesen kocka).
Most bemutatunk egy társas, ill. egy ősrégi táblás játékot. Megéri kipróbálni
őket! Az előbbi egy kommunikációs partijáték, az utóbbi az észjátékok királya.

Egy jó társas játék kéne, ami fordulatos és teljesen
offline? Akkor a Dixit neked való! Nem foglal helyet a telefonodon, annál
inkább az asztalon. A játékhoz nem szükséges internet, de a fantáziád és a szád
kelleni fog. A társasjáték lényegében arról szól, hogy minden játékosnak van
egy bábuja, hat lapja, egy szavazó lapja plusz egy gomb, amit a szavazó lapba
lehet bökni. Az elején tetszés szerint kiválasztunk egy kezdő játékost, aki az
egyik lapjáról mond valamit (természetesen olyat, ami illik hozzá) és lerakja az
asztalra úgy, hogy a többiek ne lássák a lapot. Ezután mindenki más is lerakja
azt a lapot az asztalra, amelyikről úgy gondolja, hogy a legjobban illik rá a
szöveg, amit a kezdő játékos mondott. Amikor ennek vége, meg kell fogni a
lapokat és meg kell őket keverni. A keverés után le kell rakni a lapokat a kijelölt
helyre, egymás mellé úgy, hogy lehessen is őket látni. Minden lap felett lesz egy
szám. Már csak a szavazás van vissza, ami a következőképpen történik: Ki kell
találni melyik lehetett az a lap, amit a beszélő, más szóval mesélő játékos rakott.
Egytől tizenkettőig vannak számok a szavazó lapodon. Alattuk pedig hely, hogy
bele tudd tenni a gombot. Az a szám alá teszed a gombot, amelyikről úgy
gondolod, hogy az alatt van a jó lap, amit a beszélő játékos rakott. Ha eltaláltad,
léphetsz hármat a figuráddal, de akkor is, ha szavaztak a lapodra. Nyilván,
ahányan szavaztak a lapodra, annyit léphetsz. Akkor viszont, ha te voltál az, aki
beszélt a lapjáról, és mindannyian eltalálták, akkor nem léphetsz, mert túl
könnyen ki lehetett találni a szövegből, hogy melyik a te lapod. Igazából ez
ismétlődik addig, ameddig el nem fogynak a lapok, vagy meg nem unják a
játékot. Mindenkinek jó szórakozást!
A bevezető és a játékleírás Csöme Krisztián, a rajz Somogyi Áron munkája
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A sakk egy taktikai és stratégiai társas játék, amiben az a lényeg, hogy az
ellenség királyát olyan helyzetbe kell hozni, hogy ne tudjon sehova sem
lépni anélkül, hogy leütnék. És akinek ez sikerül az NYER!
Története
A sakk története a legendák világába nyúlik vissza. Egy ismert mese szerint egy
brahmin (tudós pap) találta ki a sakkot. Jutalmul a rádzsától (India korabeli
nagyura, királya) első hallásra jelentéktelennek tűnő fizetséget kért, mindössze
annyi búzaszemet, amennyi a sakktábla kockáira a következő szabály szerint
képletesen rátehető: az első kockára egy, a másodikra kettő, a harmadikra négy,
vagyis az előzőnek mindig duplája. Hamar kiderült, hogy ennyi búza nem terem

a Földön, sőt az emberiség egész történelme alatt nem termelt ennyit.
Az első ismert sakkváltozat valószínűleg Indiában alakult ki. A csaturanga
(chaturanga) a modern sakkhoz képest leegyszerűsített volt. Ugyanakkora
táblán játszották, ugyanazokkal a figurákkal, de a bábok mozgatása néhány
szabályban eltért, és kevesebb mozgásteret adott.
Európába a sakk arab közvetítéssel jutott, és közben olyan változtatásokat
alkalmaztak, ami elvezetett a mai modern sakkig. Európában olyan játékokat
szorított ki, mint a viking sakk. A világ másik irányába a játék fejlődése kevésbé
követhető.
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A legvalószínűbb elképzelés szerint Indiából Kínába, majd Japánba vitték át a
játékot, és közben jóval nagyobb változásokat szenvedett, mint a nyugat felé
tartó útja során. A kínai sakk táblamérete is más, a bábuk is különböznek, és a
lépésekben is más szabályok vannak. A japán sakk pedig olyan, a játék jellegét
alapvetően felforgató elemeket tartalmaz, mint a levett bábuk vissza tétele.
Szóval, a sakk nagyon összetett. A története is az. Akit érdekel, az interneten
többet is talál róla. De inkább próbáljátok ki!
És persze Magyarországon is vannak híres sakkozók, mit Portisch Lajos, a
Polgár lányok és Lékó Péter.

Sakk vers
A sakk az öregek sportja.
A leírás egy órán át a szabályokat mondja.
A sportbajnokságokról ne is essen szó!
Az, hogy pár öreg a bábukat tologatja, az a nagy só.
A lépések meg, fú, bonyolult:
Előre, hátra jobbra-balra. Ettől bizony megborulsz!
De ha nyertél, gratulálok!
Örömömben epilálok. :)
Ujvári Cseh Simon
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Mese, vers, fordítás
Ebben a számban is közlünk diákjaink által írt eredeti, ill. fordított szövegeket.
Ez most még csak ízelítő a következő, év végi kiadásunk előtt. A versek és a
fordítások egy része egyébként a Valentin nap című rovatunkat gazdagítják,
mert oda készültek, ill. oda illenek tematikailag. Mindenkit csak bíztatni
szeretnék, hogy próbálja ki magát! Ha pedig eljut hozzánk egy-egy jó kis vers,
vagy történet, biztos bekerül az újságba is!

Farkas Anna Róza
Zsugori úr utolsó napjai
Ismertem egy urat aki, hát eléggé ápolatlan ember volt. Emlékszem, mindig
zsákkal ment el a házunk előtt, mindig mérgelődött magában.
Egy esős napon az úr megcsúszott a zsákjaival együtt a járdán. Pont az ablakban
lógtam és versenyeztettem az esőcseppeket. Talán nyolc éves lehettem akkor.
Amikor észrevettem, hogy szedi össze a zsák tartalmát, oda futottam segíteni.
A járdán, füvön, mindenhol papírpénz hevert szanaszét.
- Segíthetek? - kérdeztem.
A bácsi így felelt:-Menj innen, hozzá ne nyúlj, majd én megoldom!
Sírva befutottam. A szüleim elmondták, hogy nagyon búskomor ember, nagyon
kapzsi is. Van két palotája és mégis fatákolmányban lakik. Azt beszélik, hogy
csak a pénzével van elfoglalva. Megkérdeztem, mivel segíthetek a bácsinak,
hogy megjavuljon. A szüleim nem fűztek ehhez sok reményt... Pár napja már
nem jár a bácsi, gondoltam beteg. Főztem neki teát és elvittem hozzá.
Becsöngettem és kijött. Nagyon sápadt volt, szinte félelmetes.
- Jó reggelt!
- Mi takarsz? -kérdezte a bácsi rekedt hangon.
- Hoztam egy termosznyi forró teát.
-Vidd innen! Takarodj! – kiabált rám mérgesen. A teát letettem és otthagytam.
Bebújtam egy bokorba és figyeltem, kijön-e. Tíz perc múlva nyílt a kapu.
Megfogta a teát és elmosolyodott. Másnap figyeltem az ablakot, és mikor
elment a házunk előtt, valamit letett. Kiszaladtam, és lám, egy baba volt.
Nagyon örültem neki. Másnap mentem volna megköszönni. Becsengettem, de
nem nyílt az ajtó. Bementem, és a bácsi a padlón feküdt. Nagyon megijedtem.
Felhívtam a mentőket.
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Sajnos nem tudták megmenteni az életét, de találtak nála egy levelet, amiben a
vagyonát a családomra ruházta. Örültem, hogy halála előtti napjai jól telhettek.
Shel Silvestein
Batty
The baby bat
Screamed out in fright,
’Turn on the dark,
I’m afraid of the light.’
Batty
Deni
A baba denevér
Sikoltott félelmében.
„Kapcsold fel a sötétséget,
Félek a fényben!”

A kis denevér
Felsikoltott riadtan:
„Kapcsold fel a sötétet,
A fényre felriadtam!”

Keller Belián Kenéz fordítása
Péter Zoltán ferdítése
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Valentin nap
Február 14-e Valentin napja. Az angol-amerikai hagyomány az utóbbi
évtizedekben meghódította a világot, így Magyarországra is betört, mint a
szerelmesek ünnepe. Nagyon megosztó, sajnos rendkívül elüzletiesedett
szokásról van szó, ami mellesleg igen giccses is, mégis sokan szeretik. Ezen a
napon rendkívül sok virág, édesség és ékszer fogy, amit a kedvesünknek adunk
szeretetünk, szerelmünk zálogaként.
Nézzük, mit gondolnak e napról Média műhelyünk fiú-és lánytagjai, ill. egy-egy
verssel igyekszünk színesíteni a naphoz kapcsolódó gondolatokat.
Neugebauer Klaudia
Egy szingli lány Valentin napja
Egy szingli lánynak Valentinkor egy a barátja:
Ha nem is valóságban, de legalább filmben meg legyen a romantika.
Készletünk egy doboz csoki, egy „romi” film és nagy mennyiségű zsepiből áll.
Nincs olyan valentin napi film, amit ne láttunk volna már.
Mindig arról álmodtunk, hogy egyszer egy fiúval filmezünk,
De következő Valentinon megint csak egyedül ülünk.
Tudjuk, hogy mi sosem kapunk semmit Valentinre,
Legközelebb filmek helyett, megyünk inkább Tinderre.

If you were my rose, then I'd be your sun,
painting you rainbows when the rains come.
I'd change my orbit to banish the night,
as to keep you in my nurturing light.

My tidal embrace would leave gifts on your sands,
but by current and storm, I'd ward your gentle
lands.

If you were my world, then I'd be your moon,
your silent protector, a night-light in the gloom.
Our fates intertwined, two bodies in motion
through time and space, our dance of devotion.

If you were love's promise, then I would be time,
your constant companion till stars align.
And though we are mere mortals, true love is
divine,
and my devotion eternal, to my one valentine.

If you were my island, then I'd be your sea,
caressing your shores, soft and gentle I'd be.

Forrás: https://www.familyfriendpoems.com/poe
m/my-promise-3
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Ha Te volnál
Neugebauer Klaudia versfordítása a fenti angol diákversre – „If you were…”
Ha Te volnál a rózsám, én lennék a Napod,
Festenék Neked szivárványt, amikor az esőt kapod.
Megváltoztatnám a pályámat, hogy elűzzem az éjt.
Megtartanálak, mint éltető fényt!
Ha Te lennél a világom, én lennék a Holdad,
Néma védelmeződ, éjszakai fény, mi elűzi a homályt.
Sorsunk összefonódik: két test mozgásban,
Időn és téren át, szenvedélyes táncunkban.
Ha Te lennél a szigetem, én lennék a tengered,
Cirógatnám partjaidat, ameddig csak engeded.
Dagályom ajándékot hagy a partodon,
Földed a vihartól mindig megóvom.
Ha Te lennél a szerelem ígérete, én lennék az idő,
Folyamatos társad, míg szerelmed virága kinő.
S bár halandók vagyunk, a szerelem isteni.
Szenvedélyem örök Valentinom felé.
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Papp Attila
Se veled, se nélküled
Szeretek veled lenni,
De valahogy mégse,
Hol szeretlek,
Hol pedig nem.
De a szerelem csalfa,
Van, hogy csak reményeket sző.
Amelyből nem kerül ki győztes,
Csak vesztes.
Így tehát a szerelem veszélyes,
Ami csak érzelmeket
Von maga után,
Mely lehet jó, kellemes és izgalmas,
Vagy szomorú, azaz fájdalmas.
És a fájdalom fel tud emészteni,
Ha nem vagyunk elég erősek, vagy
Nem tudjuk elengedni a szerelmeinket,
És ez TRAGIKUS dolgokat vonhat maga után.
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Kicsit megkeveredtek a dolgok, mert időrendben a karácsonynak kellett volna
előbb szerepelnie, de a versek és a Valentin nap összekapcsolódása miatt, ill. a
szerkesztés nehézségei miatt most a karácsonyi rovat hátrébb csúszott.
Tulajdonképpen itt is új dolgokat hoztunk be. Egyrészt receptfordításokat,
melyeket szintén az 5 perc Angol újságból olvastak nyolcadikos diákjaink, ill.
karácsonykor született hírességekről olvashattok.

Decemberben nyolcadikos emelt angolosaink karácsonyi recepteket fordítottak
angolból. A szöveg szinte teljes egészében diákjaink munkája. Csak minimális
kiigazítást eszközöltem rajtuk. (A szerk.) A gépelésben Média Műhelyünk
oszlopos tagjai: Farkas Anna Róza és Csöme Krisztián segítettek. Akiket esetleg
érdekel az eredeti szöveg, „Szerkesztőségünkben” megtalálja. Igaz, hogy
karácsony már elmúlt, de egy finom étel bármikor jól tud esni. Javasoljuk, hogy
otthon a családban próbáljátok ki őket bátran. Szívesen fogadjuk a
visszajelzéseket. Hát még a kóstolót…
Sült kacsa édes naranccsal (Roast duck with sweet oranges)
6-8 fő részére
Hozzávalók:
• három narancs félbevágva
•
•
•
•
•

fél csésze méz
fél csésze almabor ecet
két darab fahéjrúd
két csillagánizs
egy teáskanál
koriandermag

•
•
•
•
•
•

két evőkanál szójaszósz
egy csésze narancslé
két evőkanál cukor
két evőkanál édes sherry
tengeri só és fekete bors, ízlés szerint
két darab másfél kilós kacsa
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1. Helyezd a narancs felét a serpenyőbe. Önts rá hideg vizet, majd lassú tűzön
főzd 30 percig. Vedd le a tűzről és rakd félre.
2. A narancsszósz összetevőit tedd egy lábosba; rakd közepes hőfokra, míg
feloldódik a méz. Forrald lassú tűzön 10 percig.
3. Rakd a narancsszeleteket a szószba, keverd addig, amíg bevonja a narancsot,
aztán tedd félre.
4. Melegítsd elő a sütőt 180 C°-ra.
5. Tedd egy kisebb lábosba az összetevőket, amik a szójaszószos mázhoz
tartoznak, majd kevergesd, amíg feloldódik a cukor. Aztán tedd a tűzhelyre és
főzd lassú tűzön 5 percig.
6. Tedd a kacsákat egy mély fazékba, öntsd le a felforralt vízzel, aztán vedd le a
tűzről. Csepegtesd le, majd töröld át őket szárazra papírtörlővel. Húzd fel őket
a bőrüknél fogva húsnyársra, és tedd a sütőrácsra.
7. Kend be a kacsákat mázzal, helyezd mellükre fordítva a sütőrácsra. Süsd 30
percig, majd fordítsd meg őket. Ezt a felét is kend be a mázzal, és süsd további
40 percig. Közben locsolgasd zsírral. Végül vedd ki őket a sütőből, és takard be
fóliával öt percig mielőtt feldarabolod.
8. Szolgáld fel a kacsát a narancsos mázzal.
Kovács Kristóf, Neidert Ádám, Svégel Boldizsár
Fagyos nugát desszert (Frozen nougat desseret)
1 liter
Hozzávalók
• Negyed csésze amaretto
likőr
• 100g aszalt áfonya
• Egy 385 g-os sűrített tej
• 6 tojás sárgája
• Egy teáskanál vanília
kivonat
• Két csésze krém
• Egy citrom lereszelt héja
• 100g Francia nugát kis
kockákba szeletelve
• málna a díszítéshez
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•
•
•

•

•

•
•

Melegítsük fel az amarettót egy kis lábasban vagy a mikróban. Szórjuk
köré az áfonyát. Tegyük félre 30 percre.
Öntsük bele a sűrített tejet egy tálba, adjuk hozzá a tojás sárgáját és a
vaníliát, majd keverjük addig, amíg össze nem áll.
Melegítsük fel a krémet egy kis edényben, amíg forrni nem kezd, majd
vegyük le a tűzhelyről és lassan adjuk hozzá a sűrített tej keveréket.
Keverjük folyamatosan.
Tegyük a keveréket egy tálba. Ezután rakjuk vissza a tűzhelyre és
kavarjuk alacsony hőmérsékleten addig, amíg be nem sűrűsödik. Ezután
szedjük le, tegyük félre, hagyjuk hűlni.
Préseljük át az áfonyát és tegyük félre a folyadékot. Utána keverjük
össze az áfonyát, a reszelt citromhéjat és a szeletelt nugátot a sűrített
tejjel.
Öntsük bele a keveréket egy fagyasztáshoz megfelelő edénybe és
hagyjuk állni egy éjszakán keresztül.
A felszolgáláshoz: tálalás előtt szedjük ki a hűtőből 5 perce; díszítsük
áfonyával és a maradék amarettóval.
Törő Dorottya Mikolt, Perzsa Gábor

Karácsonyi gyümölcstorta (Christmas fruit cake)
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200g mazsola
200g ribizli
10 g piros és zöld glacé (cukrozott) cseresznye
200g aszalt datolya
2 körte lereszelve
2 evőkanál apróra vágott konzerv gyömbér, egy evőkanál gyömbérlé
fél pohár sherry
negyed pohár víz
250 g vaj
200g barna cukor
5 tojás (szobahőmérsékleten)
100g durvára vágott dió
350g élesztős liszt
egy csipet liszt
két teáskanál fűszerkeverék
porcukor a meghintéshez
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1, Melegítsük elő a sütőt 150 C°-ra
Béleljük ki duplán a tepsit. Vágjunk le egy 23cm-es sütőpapírt és rakd körbe
vékonyan.
2, Helyezzük el a szárított (aszalt) gyümölcsöt, körtéket, a konzerv gyömbért
és annak levét, sherryt és a vizet egy pohárba.
3, Forraljuk fel és azután lassú tűzön főzzük a körtéket, a konzerv gyömbért és
annak levét, sherryt 5 percig.
4, Vegyük le az edényt a tűzről, és tegyük félre kihűlni.
5, Egy nagy tálban habosítsuk össze a vajat a cukorral. Adjuk hozzá a
tojásokat egyesével, verjük fel őket jól.
6, Kavargassuk a diót, aszalt gyümölcsöt és a folyadékot. Szórjuk bele a lisztet,
sót, és a fűszerkeveréket.
7,Kanalazzuk a tésztamasszát az előkészített tortaformába, és süssük két és fél
órán keresztül. Majd vegyük ki a sütőből és hagyjuk teljesen kihűlni.
8, A tálaláshoz szórjuk meg porcukorral.
Kosztics Ilona Rebeka, Kovács Dóra

Született: 1991. december 24-én Doncasterben.
Ő egy híres énekes, dalszerző és televíziós személyiség, a One Direction tagja
volt egészen 2015-ig, amikor úgy döntöttek, hogy szünetet tartanak. Azóta szóló
karrierjét építi, és látszólag elég jól halad, pedig még csak 28 éves. Szülei
Johannah Poulston és Troy Austin. Egy gyerekes családapa.
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Született: 1954. december 25-én
A szintipop nagyasszonya, a Eurythmics énekesnőjének legismertebb slágere,
a Sweet Dreams akár
utalhatna
is
kedvenc
ajándékára. Imádja ugyanis
a csokit. Gyakran lepik meg
barátai márkás, minőségi
desszertekkel
karácsonykor.
Világéletében fontos volt
számára az étel minősége,
ami talán abból fakad, hogy
szakácsnő anyja „gyárilag”
jól főzött. A háromszor
házasodott sztár nemrég
ünnepelte első házassági
évfordulóját
harmadik
férjével, egy dél-afrikai
nőgyógyásszal, bizonyos Dr.
Mitch Besserrel.

született: 1971. december 25-én
A Florian Cloud De Bounevialle Armstrong néven anyakönyvezték.
Művésznevét a karthágói királynőről vette fel. A sztár 40 évesen adott életet
fiának, Stanley-nek. Elmondta, számára az legnagyobb karácsonyi ajándék, ha
fia annak az ajándéknak örül, amit ő ad neki. Saját szülinapját december helyett
június 25-én ünnepli – így megduplázta a kapott ajándékok mennyiségét.
Az énekesnő amúgy humorral szemléli az idő múlását. Negyvenedik.
szülinapjára nagyon fitt akart lenni, ezért teljes gőzzel edzett a konditeremben.
Egy rossz pillanatban azonban leesett a futópadról, és olyan csúnyán
megsérült, hogy még egy év múlva is látni lehetett lábán a sebek nyomát.
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Született: 1971. december 24-én
Már 12 évesen, a Menudo fiúcsapattal befutott zenész. Eredetileg Enrique-ként
anyakönyvezték. Az énekes elvált, majd újraházasodott. Szülei révén öt
féltestvérrel ünnepelheti a szülinapját. Így aztán a nagycsaládtól sok ajándékot
is kap. Ma már két ikerfia is köszöntheti őt a nagy napon. Apjával különlegesen
jó kapcsolata. Egy tőle kapott karácsonyi ajándék a legemlékezetesebb
számára. Még gyerekkorában kapta azt az egyszerű ezüstláncot tőle, amelyet a
mai napig őriz.
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Ez a filmajánló még 2019 decemberében készült. Sajnos újságunk nem tud havi
szinten megjelenni, de igyekszünk minden hónap aktualitásaihoz
alkalmazkodni. Karácsony táján jó a családdal együtt nézni egy-egy kedves,
szórakoztató, vagy könnyed filmet. A következő mesét lehet, hogy már sokan
láttátok, de ha korábban tetszett, érdemes újra megnézni.
A Polar Expressz című film egy múltban játszódó mesefilm. Egy kisfiúról szól,
aki nem hisz a karácsonyban, sem a télapóban. Egy vonatra száll, aminek a
végállomása az Északi-sark, ahol találkozhat a Mikulással, akiben eddig nem
hitt. Persze azért ez nem megy olyan egyszerűen, hiszen a kisfiú és a többi utas,
akik szintén gyerekek, számtalan akadályba ütköznek.
Csöme Krisztián
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Csöme Krisztián
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Mint minden évben, idén is farsang időszakában megrendezésre került a suli
buli a felsősöknek, előtte lévő nap pedig az alsósoknak a farsang. Az alsós
folyosót a tanító nénik és néhány felsős diák gyönyörűen feldíszítette, így a
dekoráció már önmagában sokat hozzátett a jó hangulathoz. Pénteken délután
öt órakor kezdődött a suli buli, de néhányan (mint mi is) már háromnegyed
ötkor ott voltak. Belépve az iskolába, a pénztár fogadott minket, ahol a
belépőjegyet lehetett megvenni. A folyosón tombolákat árultak az ötödikesek
és Kriszti néni. Az első osztályban volt a büfé, a másodikban pedig a táncterem.
Miután megvettük a belépőjegyet, a negyedik osztályban leadtuk a kabátunkat.
Ez után vettünk tombolát. Más iskolákból is sokan eljöttek, mint vendégek. A
büfében nagyon finom sütemények, szendvicsek, pizza és innivalók vártak
minket. A hatodikosok szülei voltak a
büfések,
és
semmiben
nem
szenvedtünk hiányt, mert rengeteg
enni-és
innivaló
gyűlt
össze
szüleinknek
köszönhetően.
A
táncteremben folyamatosan mentek a
jó zenék Dj Zsuzsi (néni)  jóvoltából.
A legjobb zene a Bárka táboros sláger
(Kelemen Kabátban: Maradjatok
gyerekek!), és a Macarena volt. Mivel
nagyon sokan voltunk bent a
teremben, elég fülledt meleg volt,
pedig az ablakok folyamatosan nyitva
voltak. Miután kitáncoltuk magunkat,
elkezdődött a tombolasorsolás. Attila
bácsi húzta a számokat és Heni néni
adta az ajándékokat. Ezután még
táncoltunk egy kicsit, amibe a tanárok
is beszálltak. Tánc közben sajnos Judit
néni elesett, és másnap kórházba
került. Hiába, veszélyes dolog ez a suli
buli.
Farkas Anna Róza ,
plakát: Neugebauer Klaudia
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Új rovatot indítunk ebben a tanévben, melyben megismerkedünk városunk, ill.
városunk környékének jelentősebb épületeivel, látványosságaival. Első utunk a
dzsámihoz vezetett, még nem konkrétan a Média Műhely szervezésében.
Mindenkit igyekszünk rávenni, hogy ismerje meg saját „pátriáját”, azaz városát,
környezetét, mert mégis csak itt tartózkodunk a legtöbbet. Emellett legyünk
büszkék arra, ami tényleg értékes, ráadásul a miénk. Óvjuk is, ha lehet!
Ehhez a témához kapcsolódik, hogy már „lapzárta után meglett Csöme
Krisztián „töri táboros” cikke, ami még 2019 szeptemberében íródott. Az
időrend, nem úgy, mint történelem órán, most már nem számít, itt
közzétesszük utólag.

2020. január végén a hatodik osztály egy osztályfőnöki órán kirándulni ment a
dzsámiba. Történelemből éppen a török korról tanulunk, ezért Zoli bácsi azt
mondta, jó, ha megnézzük, ha már úgyis helyben van.
A dzsámi, mint gondolom, tudjátok, csak pár perc séta a sulitól, szóval nem
kellett messze mennünk.
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A dzsámi a törökök „temploma”. Korábban tartozott hozzá egy karcsú, magas
torony is, a minaret. Ennek tetejéről szólította a müezzin imára a muszlim
híveket. A dzsámiba, amit az 1500-as évek közepén építettek, papuccsal lehetett
bemenni. A padlóra szőnyegek vannak leterítve, amiket kézzel szőttek. Ezen
imádkoztak naponta ötször Mekka felé fordulva a törökök. Valamint vázákat,
kancsókat és poharakat lehet még bent látni. Ezeket üvegből, vagy bronzból
készítették. Nemcsak a földön, hanem a falakon is voltak szőnyegek. Található
az épületben egy galéria is, ahol fényképezkedtünk. A dzsámiban meg lehet
nézni a a törökök (és arabok) szent könyvét, a Koránt is, ami nekik olyan, mint
a mi Bibliánk.
A közelben Pécsen két másik dzsámit is meg lehet még nézni. A Kórház téren
van a Jakováli Hasszán dzsámi, ami egy ideje zárva tart. A Széchenyi téren van
a legnagyobb, a Gázi Kászim dzsámi, amit azonban katolikus templommá
alakítottak át.
A siklósi Makolcs bég dzsámija ugyan kisebb, mint a pécsi dzsámik, de nagyon
szépen fel lett újítva, és 1993-ban Europa Nostra díjat kapott.
Haraszti Balázs (Péter Zoltán kiegészítéseivel)
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Iskolánk hatodik és hetedik osztályos tanulói részt vettek egy történelem
táborban, ami a SPAR melletti Ormánság Szíve Alapítvány udvarában volt
berendezve. Mindenféle feladatokat kaptunk, amiket meg kellett oldanunk.
Volt plakátkészítés, rajzos, zenés feladat, de drámajátékokat, és
szerepjátékokat is csináltunk. Nyilván valamit ennünk is kellett, és kaptunk is,
ami nagyon jó volt (hideg-meleg étellel és nasival láttak el minket). A tábor alatt
Zoli bácsi és Rita néni figyelt ránk, irányította a feladatokat. Továbbá még két
fiatal segítő hölgy is jelen volt. A tábor egy hétig tartott. Ez alatt nagyon sok
mindent lehetett tanulni. Az első nap a téma az őskor volt, a második nap az
ókor, a harmadik nap a középkor, a negyedik nap pedig az újkor. Utána még
két rövid kirándulást tettünk. Először a siklósi templomokat és a várat néztük
meg, majd Máriagyűdön kirándultunk egyet. Biztosan sok embernek nem
tetszett, hogy elmegyünk egy táborba és ott pont történelmet tanulunk, de
szerintem voltak, akiknek tetszett, ráadásul volt időnk közben játszani is.
Reméljük, hogy jövőben lesznek még ilyen programok.
Csöme Krisztián
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