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Hírek a Bethlenből
RAJZVERSENY AZ EGÉSZSÉG MEDVE-MATEK
VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
MATEMATIKAVERSENY

-

Az Egészségügyi Világszervezet minden
évben április 7-én ünnepli az Egészség
Világnapját.
Erre az alkalomra rendeztek egy fővárosi
rajzversenyt, amit egy 7.b osztályos diák,
Mosolygó Míra nyert meg. Nagyon
gratulálunk neki!

A Medve-matek matematikaversenyt idén
május 28-án szombaton rendezték meg, és a
"nagymedve" kategóriában Tersztenyák
Alíz, Papp Bálint és Szabó Péter megnerték a
versenyt, szívből gratulálunk nekik!

MEGYESI KLÁRA
SZÉPÍRÓVERSENY

Iskolánkban idén április 29-én tartották a 12.
évfolyam ballagását. Nagyon szép és
megható volt, ahogy a két 12.-es osztály
végigsétált az iskolában utoljára. Nagyon
fognak hiányozni az iskolából!

Megyesi Klára tanárnő emlékére iskolánk
2015-től minden évben megrendezi az
immár
hagyományosnak
mondható
Szépíróversenyt, melyre szép számmal
érkeztek jeligés pályaművek (versek,
novellák, drámák) az idei tanévben is. A
zsűri az II. és III. korcsoportban hirdet
győzteseket.
A II. korcsoport megosztott első helye:
- Laci19 (illusztrációkkal is ellátott
kisprózáiért)
- Jeges szórakozás (a Találkozás a jégen
című novellájáért)
A III. korcsoport nyertese:
- EmilyRose (Corvus Corax című
novellájáért)
A verseny minden résztvevőjének szívből
gratulálunk!
A győztesek a tanévzáró ünnepségünkön
jutalomban részesülnek!

BALLAGÁS

NYÁRI SZÜNET!!!!
Kedves Bethlenes diákok! Nem kell már
sokáig reggel korán kelni, nem kell az
unalmas, illetve kevésbé unalmas órákon
ülni, nem kell mindent úgy csinálni, ahogy a
tanárok akarják! Hamarosan nyári szünet!
Jöhetnek a délben lévő kelések, a hajnalban
lévő lefekvések, a maratoni Netflix
sorozatok/filmek nézése, a sleep over partik
rendezése, esetleg a fiúknál a maratoni
videojátékozás. És persze a családdal való
időtöltés, a nyaralások és a hülyülések.
Legyen az összes bethlenes diáknak és
tanárnak csodás nyári szünete, és pihenje ki
magát az ominózus szeptember 1-jéig
amikor is újra tanulás újra kezdődik minden,
de jönnek az új kis hetedikesek, és
megismerhetik, miért olyan jó a Bethlenbe
tanulni!

Készítette: Tschürtz Anna Emese
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Hogyan szerezz
motivációt
A motiváció cselekedetre késztet, elengedhetetlen a
céltudatos élethez – na és persze diákként az iskolához! –
mégis gyakran találjuk magunkat motiválatlanul.
A külső és belső motiváció
A motivációnak két fajtáját különböztetjük meg: a külsőt és a belsőt. A belső motiváció
benned keletkezik, mert olyan dolgot csinálsz, amit érdekesnek találsz, jelentőségteljes
számodra vagy élvezed. A külső motivációt pedig a külvilág fogalmazza meg számodra:
például kapsz jutalmul valamit, vagy megmondják, hogy meg kell csinálnod ezt vagy azt.
A pszichológusok azt mondják, ideális esetben mind a kettő kell, hogy legyen, de
nagyrészt a belső motivációt kéne előnyben részesíteni

Készíts listát a teendőidről!
Ha összeszeded egy helyre a tennivalóidat, nemcsak hogy jobban átlátsz mindent, de
mindjárt nem is tűnik annyira félelmetesnek az egész. Nem kell túlgondolnod, akár egy
papírfecnire is írhatsz!

Vezess naplót!
Írj napi 5 dolgot, amit megcsináltál és 3 olyat is, amit holnap szeretnél megvalósítani! Ez a
trükk jellemzően belső motivációt ad neked, és célcentrikusságra késztet, hiszen azontúl,
hogy elkönyveled az aznapi „sikereidet”, célokat is tűzöl ki magadnak.
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Rakj rendet!
Ha körülötted rendetlenség van, akkor az elméd is könnyen felhősebb lehet. Rakd a
dolgokat a helyükre, és teremts magadnak egy tanuláshoz ideális közeget! (+ 1 tipp: illatos
gyertyák! Persze, csak biztonságosan!)

Hallgass zenét!
Az interneten rengeteg motivációs zenét (illetve az ezeket összegyűjtő műsorlistát) lehet
találni. Az se baj, ha nem találsz a te ízlésednek megfelelő zenét! Ez esetben próbáld meg a
kedvenc számodat hallgatni tanulás közben!

Legyen egy produktív környezeted!
Mindenképp jót fog tenni, ha a környezeted is hatékony körülötted! Erre jó például, ha
közösen tanultok a barátaiddal, vagy csak olyan emberek között vagy, akik céltudatosak.
„Madarat tolláról, embert barátjáról!”

Készítette: Urbancsek Zsófia
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Ha van bőr a
képeden…
Nyakunkon a nyár és ezzel együtt anyukáink figyelmeztető szavai is:
gyerekem, kend be magad naptejjel! Tényleg olyan fontos ez? Hány éves
kortól ajánlott tudatosan odafigyelni a bőrünkre? Mást kell magamra
kenjek télen és mást nyáron? Ezekre a kérdésekre keressük a választ!

Ahogyan a hajunk, szemünk színe eltér, úgy a bőrtípusa is minden embernek más és más.
Nem érdemes rögtön bevásárolni mindenből csak azért, mert a szomszédnak is azok
segítettek a bőrén. Az első és egyben szerintem az egyik legfontosabb lépés, hogy állapítsuk
meg, milyen bőrtípusunk van! Ezek után lehet tovább menni egy rutin kialakítása felé.
Alaprutinként a szakemberek a következőt javasolják: reggel lemosó, majd hidratáló +
fényvédő. Na igen, a fényvédő! Akkor is szükség van rá, ha nem a szabadban tartózkodunk,
de erről majd kicsit később. Este lemosó és hidratáló. Ha normál vagy száraz bőrünk van,
érdemes krémes vagy olajos lemosót választanunk. Kombinált és zsírosabb bőrre a kissé (de
szigorúan nem túlzottan!) habzó lemosó ajánlott. A túlságosan habzó lemosó ugyanis
szárítja a bőrt és ez hosszú távon igencsak roncsolja a bőrünk szerkezetét. Érdemes kétszer
is megtisztítanunk az arcunkat, még akkor is, ha egész nap csak otthon ültünk. Ez azt
jelenti, hogy első lépésben olajos alapú, majd egy vízbázisú lemosót használunk.
Fényvédőből szárazabb bőrűeknek értelemszerűen a sűrűbb állagú javasolt, míg zsíros
bőrűeknek a géles állagú mattítókat ajánlják. Ez egy nagyon alap rutin, természetesen a
bőrtípusodnak megfelelően ezt sok-sok praktikával ki lehet, sőt ki is kell egészítened.
Nézzünk néhány ilyen pluszt!
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A tinédzserek korában manapság nagyon népszerű lett a niacinamid, ami igazából a B3
vitamin bőrápolásban használt fenszibb neve. Segít a faggyútermelés normalizálásában
(kevésbé leszel pattanásos) és gyulladáscsökkentő is. 4–20%os erősségben ez pár ezer
forintért szinte bármelyik drogériában beszerezhető. A niacinamidra viszont az emberek
20%-a allergiás, ezért mindenképp figyeld a bőröd, ha elkezded használni!
Fontos még megemlítenünk a C-vitaminos és retinolos szérumokat is. Utóbbi a
fényvédelem megerősítése mellett öregedésgátló (anti-aging) hatással is bír. De vigyázzunk
vele, mert képes fényérzékennyé tenni a bőrünket, így, ha ezt használjuk, fokozottan
figyeljünk oda a fényvédelemre! C-vitaminos szérumot reggel használni a legideálisabb.
Amellett, hogy szuper antioxidáns, a fényvédőt ez is felturbózza. Ragyogóbb,
természetesebb bőrfényt ad. (Magyarul kevésbé leszel zombi kinézetű reggel, miután ezt
magadra kented). Ezeket és más szérumokat/boostereket reggel a lemosó és a hidratáló
között kell alkalmazni, este szintén ugyanígy.
Azonban csak óvatosan a szérumokkal, ne essünk neki a bőrünknek rögtön 3
különbözőféle szérummal. Hagyjuk beszívódni a bőrünkbe a hidratáló felvitele előtt!
Legkétségbeesettebb állapotunkban (és persze, ha már a szérumokat megszokta a bőrünk)
beszerezhetünk egy tonikot is. Ez nyugtat, hidratál és segít a bőröd pH-értékének
helyreállításában. Ezt reggel és este is a lemosó után, a szérumok előtt érdemes használni.
Mielőtt azonban bármilyen arcápolási terméket a kosarunkba raknánk, nézzük meg az
összetevőit! Ha lehetséges, alkoholtartalmú termékeket ne kenjünk magunkra! Bármely
termékre előfordulhat egyéni érzékenység, ezért új termékek használatakor figyeljük az
allergiás reakciókat!
Forrás: skinsmart

Készítette: Szőke Fruzsina
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Japán nyelvlecke
Pt. 2
Számok

一 (ichi)
二 (ni)
三 (san)
四 (shi)
五 (go)
六 (roku)
七 (shichi)
八 (hachi)
九 (kyuu)
十 (juu)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Fontos feliratok

出口
入口
案内所
お手洗い
駅
バス停
観光案内所
温泉
電話
神社
銀行
スーパー コンビ二
おみやげショップ

Kijárat – deguchi
Bejárat – iriguchi
Információ – annaijo
Mosdó, wc – o-tearai
Pályaudvar, állomás – eki
Buszmegálló – basu tei
Tourinform – kankou annaijo
Termálfürdő – onsen
Telefon – denwa
Sintó szentély – jinja
ATM (bankautomata) – ei-tii-emu ATM
Bank – ginkou
Szupermarket – suupaa / konbini
vagy
Ajándékbolt – omiyage shoppu
ző témákban. Iskolánkban sokan rajzoltak és nagyon szépeket.

Készítette: Fazekas Áron
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Néhány hasznos japán kifejezés
Hai – Igen
Iie – Nem
Ohayo gozaimasu – Jó reggelt!
Konnichiwa – Jó napot!
Konbanwa – Jó estét!
Oyasumi nasai – Jó éjszakát!
Sayonara – Viszontlátásra!
Arigato gozaimasu – Köszönöm szépen.
Kanjo/ chekku onegai shimasu – Kérem a számlát!
Itadakimasu – Jó étvágyat! (Csak akkor mondjuk, ha mi is eszünk.)
Gochiso-sama deshita – Étkezés után mondjuk.
Kampai – Egészségére!
Sumimasen – Elnézést!
Gomen nasai – Sajnálom!
Tasukete – Segítség!
Wakarimasen – Nem értem.
Eigo ga hanasemasu-ka – Beszél Ön angolul?
Watashi wa hotondo nihongo o hanasemasen – Nem nagyon beszélek japánul.
Ikura desu ka – Mennyibe kerül?
O-namae-wa nan desu ka? – Hogy hívják?
Watashi wa ….desu – Én … vagyok.
….ga doko ni arimasu ka – Hol van a …?
Kono seki wa ai-te-i-masu ka – Szabad ez a hely?
Ryogae wa doko de dekimasu ka – Hol tudok pénzt váltani?
Kamera no shatta o oshite kudasai – Csinálna rólunk egy képet?
Chotto, heya o misete kudasai – Kérem, mutassa meg a szobát!
Isha/ kyukyusha o yonde kudasai – Kérem hívjon orvost/mentőt!
Ichiban chikai eki wa doko desu ka – Hol van a legközelebbi pályaudvar?
Kono chizu de koko wa doko desu ka – Megmutatná ezen a térképen, hogy hol
vagyunk most?

Készítetette: Fazekas Áron
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Pitypang
Az autópálya zajában próbáltam követni Zsóka és Zalán „veszekedését”, arról, hogy miért
kell vagy nem kell egy erdei kirándulásra naptej. Természetesen az előbbi mondta azt,
hogy kell, mert a levelek között is beszűrődnek az UV-sugarak, Zalán szerint pedig
szükségtelen, mert úgyis árnyékban leszünk és „ez csak fölösleges cicomázás”. Egy idő után
úgy éreztem, ez a veszekedés már kezd személyessé válni és igazából már nem a naptejkérdésről szól. De azért szórakoztató volt hallgatni őket.
A Bükk felé tartottunk, mert Soma felvetette, hogy menjünk el kirándulni, úgyis olyan
keveset találkozunk a nyáron. Éppen nála „nyaralt” az unokatesója, Szigfrid, aki állítása
szerint mindenképpen szeretett volna találkozni velünk, tehát ez is egy jó ürügy volt a
programszervezésre.
– Mikor érünk oda? – kérdezte Netti, aki köztem és Kristóf között vigyorgott a kisbusz
hátsó ülésén (sajnos nem miattam, hanem a fiú miatt).
– Még kábé egy fél óra – dörmögte Olivér a volán mögül. Ő Zsóka bátyja, aki már felnőtt,
és mivel van egy kisbusza, megkértük a húgát, vegye rá, hogy vigyen el minket a Bükkbe.
– Hugi, kuss már, zavarod a vezetőt! – tette hozzá. Ekkor végre vége lett az „izgalmas”
veszekedésnek a középső ülésről.
Közben sikeresen belekerültünk egy dugóba, szóval nem fél, hanem háromnegyed óra
múlva értünk csak oda. Már mindenkinek szüksége volt egy jó kis lábnyújtóztatásra, szóval
kábé mindenki rögtön ki akart szállni a kocsiból, ami kisebb káoszt okozott. Szerencsére
azért senki sem sérült meg (bár Zsóka azt állítja, hogy Zalán kitépte egy hajszálát, és az még
mindig fáj).
Amikor már végre mindenki kiszállt és megtalálta a csomagtartóban a kistáskáját, „Soma, a
nagy erdész és gombász” (ezt a nevet Zalán adta neki) vezetésével elindultunk a
rengetegbe. Nelli Kristóf mellett ugrándozott, Zsóka Zalánnal veszekedett (amúgy köztük
tuti van valami), Soma pedig Olivérnek karattyolt, talán a gombákról. Én egy ideig azt
hallgattam, de egy idő után már kicsit kezdett unalmas lenni. Ezért csak nézelődtem és nem
nagyon tudtam mit kezdeni magammal. Ekkor éreztem, hogy valaki mellém lép. Azt
gondoltam, biztos Nelli jött rá, hogy Kristóf nem elég érdekes. Nos, sajnos, vagy nem
sajnos, de tévedtem.
– Szia, Kitti, ugye? – nézett rám nagyra nyitott barna szemeivel (eddig fel sem tűnt,
milyen szép szemei vannak) Szigfrid.
– Szia, igen – mosolyogtam rá, mire visszamosolygott (és igen a mosolya is nagyon cuki).
– Úgy látom, a barátnőd elfelejtett egy kicsit – nevetett Nelli és Kristóf felé nézve.
– Hát igen – röhögtem el magam. – Köszi, hogy idejöttél – fordultam felé –, már kezdett
kicsit uncsi lenni Soma gombászelőadása – súgtam oda neki, de sajnos nem elég halkan,
mert Soma megfordult.
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– Ezt kikérem magamnak – nézett rám tettetett sértődöttséggel. – Mármint én értem, hogy
nem érdekel a „gombászelőadásom” – rajzolt a levegőbe idézőjeleket – de, hogy még ki is
beszélsz a SAJÁT unokatestvéremnek… Ez felháborító – mondta, egész jól megjátszva
magát, majd úgy tett, mintha letörölgetné a (nem létező) könnycseppjeit. Eközben mi
Szigfriddel alig bírtuk abbahagyni a röhögést. Közben Olivér gyorsan kihasználva a
menekülési lehetőséget, megkereste a húgát. – Most nézd meg! Az egyetlen igazi
hallgatóm is itt hagyott – szorította össze a száját kínosan.
– Nem baj, akkor beszélgess velünk! – veregettem meg a vállát.
– Csak légyszi ne a gombákról! – tette hozzá az unokatesója, mire mindhárman
felnevettünk.
Nagyon jól elvoltam velük. Egy csomót röhögtünk, és így végre egy kicsit
megismerhettem Szigfridet, és nagyon szimpatikus is lett nekem. Ja és persze megadta az
instáját.
Az út vége felé egy kicsit lemaradt, de gondoltam, szeretne másokkal is beszélgetni, szóval
hagytam. Pár perc múlva viszont visszajött egy szál pitypanggal a kezében.
– Tessék – nyújtotta oda nekem a virágot – nem rakod bele a hajadba?
– De! – mosolyogtam, majd nagy nehezen beletűztem a copfomba.
– Szép – nézett rám elégedetten.
Hazafelé is végig vele és Somával társalogtam (most miénk volt a középső ülés). Zsóka elől
a bátyjával beszélgetett, Zalán pedig beült az én helyemre hátulra.
Amikor megérkeztünk a lány házához, szépen kiszálltunk, mindannyian elköszöntünk,
majd elindultunk hazafelé. Sajnos ekkor könnyes búcsút kellett vennem Szigfridéktől, úgy,
ahogy Nellinek is Kristóftól. A barátnőm rögtön elkezdett áradozni a fiúról, majd, amikor a
monológja végére ért, rám nézett, és elkezdett mosolyogni azzal az idegesítő mosolyával:
– Na, most te jössz! Mi van ezzel a Szikfrit gyerekkel? – vonogatta a szemöldökét, mire én
megforgattam a szemem.
– Először is: mondtam már, hogy Szigfrid és nem Szikfrit. Másodszor pedig: nincs vele
semmi, csak beszéltünk – vonogattam a vállam.
– Ahha… Fogadjunk, hogy a pitypangot is tőle kaptad – vigyorgott, tudva, hogy igaza
van.
– Jó, igen, bevallom – adtam meg magam. – Amúgy jó fej. Tudom, hogy ezt akartad
hallani.
– Igen, de mesélj már róla! – nyaggatott.
– Ajj, most nincs kedvem – húztam el a számat. – Meg amúgy sincs semmi, mondom.
– Ja, jó, oké. Elnézést – röhögött ki (nagyon jó barátnőm van mondhatom).
Ekkor odaértünk a házam elé, ezért elköszöntünk, majd felmentem a lakásba. Egy gyors
puszit adtam Anyának, majd bekullogtam a szobámba és levetettem magam az ágyra, hogy
ott a plafont nézve a napomon merengjek. Egy instaértesítés hangja szakította félbe a
gondolatmenetemet. Gyorsan megnéztem, majd mosolyogva (bár nem tudom, miért…)
nyugtáztam, hogy Szigfrid írt. Amikor pedig megnyitottam az üzenetet, felnevettem.
Készítette: Nagy Zoé Leona
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Receptek
Ne feledd, nem csak az íz a fontos!
Egészséges, és egyszerű receptek
A gyümölcsök, a zöldségek fontos szerepet játszanak az életünkben. Ha nem egészséges az
étrended, de felturbózod egy kis plusz zöldséggel, nem csak fittebb leszel, de több ideig
fogsz élni, a bőrnek is jót teszel vele, és fel is frissít.
Az egészségedet, nem csak zöldségekkel lehet fenntartani. Hogyha nem eszel annyi
szénhidrátot, nem finomított összetevőkkel (olaj, liszt, cukor) főzöl/sütsz és vegyszermentes
ételeket veszel, azzal is sokat segítesz a szervezetednek.

Almás mákos:
70 g zabpehelyliszt
50 g darált mák
1 tk sütőpor
édesítő
150 g joghurt
1 ek olvasztott kókuszolaj
pár csepp vanília aroma
1 alma (héj nélkül reszelve nekem kb. 60 g volt)
Elkészítés: A lisztet, mákot, édesítőt, sütőport összekeverjük. A tojást, joghurtot, olajat,
aromát kézi habverővel elkeverjük, beleöntjük a lisztes-mákos keveréket, végül a reszelt
almát. Formába öntjük, és 180 °C-ra előmelegített sütőben megsütjük.
Forrás: https://fittkonyha.com/almas-makos/

Lisztmentes kakaós muffin:
170 g étcsokoládé (77%)
15 g minőségi, keserű kakaópor
70 g erdei méz
25 g nádcukor
120 g laktózmentes vaj
65 g rizsliszt
3 g foszfátmentes sütőpor

3 db házi tojás
1 kávéskanál őrölt fahéj
2 evőkanál aprított dió szóráshoz
csipet só
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Túrótorta liszt és cukor nélkül:
250 g zsírszegény lágy túró
275 g zsírszegény tehéntúró (darabos állagú)
4 ev. kanál joghurt
3 db tojás
1 csomag vanília ízű puding
2 evőkanál kakaó
ízlés szerint gyümölcs
ízlés szerint édesítő
Elkészítés: A krémtúrót és a „darabos” túrót kézi mixerrel összeturmixoljuk. Hozzáadjuk a 4
evőkanál joghurtot és a pudingport. Ha már a krém kellően krémes, folyamatos turmixolás
mellett egyenként hozzáadjuk a tojásokat, majd végül a krémet ízlés szerint édesíthetjük (esetleg
aromát is használhatunk).
Az elkészült krémet két részre osztjuk: a krém 2/3-át félretesszük, a maradék 1/3-hoz pedig
hozzákeverjük a kakaót.
Egy 18 cm átmérőjű tortaformát kibélelünk sütőpapírral.
Elkezdjük a rétegezést. A kakaó nélküli és kakaós krémet apránként, felváltva, a forma közepébe
öntve rétegezzük. A kakaó nélküli krémmel kezdjük, és addig folytatjuk, míg a krém el nem
fogy. „Öntésenként” körülbelül fél csészényit öntünk a tortaformába. (Az elkészítés során minél
tovább turmixoljuk a krémet, annál cseppfolyósabb lesz, és annál könnyebben lehet a formába
önteni. Azonban vigyázzunk arra, hogy a krém ne legyen túlságosan folyékony, mert akkor
nem sül meg.)
A tortát 175 °C-ra előmelegített sütőben 20 percig sütjük. Ezután a sütő hőmérsékletét
levesszük 150 °C-ra, és további 30 percig sütjük.
A megsült tortát kivesszük a sütőből, megvárjuk, míg kihűl, majd hűtőszekrényben tároljuk.
Forrás: https://csaladireceptkonyv.hu/nyomtat/46141

Készítette: Ikafalvi-Farkas Rozália
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Hogyan aludj jól?
„Majd az édes álom pillangó képében
Elvetődött arra tarka köntösében,
De nem mert szemére szállni még sokáig,
Szinte a pirosló hajnal hasadtáig.”
(Arany János: Toldi)

Egy átlagos diák életében könnyen előfordulhat, hogy
felborul az alvásrendje, hajnalokig fent van, vagy csak nem
jön álom a szemére. Ha a következő praktikákra odafigyelsz,
garantált a jobb alvás!
Lazíts, és fogadd el!
Az első nagy hiba általában ott kezdődik, hogy az emberek ingerültek lesznek, amiért nem
tudnak elaludni. De ha ráfeszülsz, akkor csak az ellenkezőjét éred el, és felpörögsz. Ne
feledd, az alvásodat nem tudod irányítani, te csak hagyod, hogy bekövetkezzen!

Mérsékeld a napközbeni alvásokat!
Amíg a rövid szieszták előnyt szereznek, a hosszabb, szabálytalan alvások negatívan hatnak
az éjszakai alvásodra. Amikor napközbeni alvásoktól, összezavarodik a belső órád, azaz este
nehezebb lesz majd elaludnod.

Eddz rendszeresen – de ne elalvás előtt!
A rendszeres mozgás az egyik legjobb módja a jobb alvás elérésének, azonban ha alváshoz
közeli időpontra halasztod, esetleg direkt akarod lefárasztani magad, akkor csak nehezítesz a
helyzeten: növeled az adrenalinszintedet.

Az ágyad legyen kizárólag a relaxálás helye!
Igyekezz arra szoktatni a szervezeted, hogy az ágyban már nem tanulsz vagy telefonozol,
hanem csak a pihenésre koncentrálsz! Ez nagyban megkönnyíti majd az elalvásodat.

Ne nézz az órára!
Ha azt számolgatod, hogy mennyi időd van aludni, vagy hogy milyen késő van, akkor
feleslegesen stresszelsz, és nehezebben jön álom a szemedre! Ugyanez igaz akkor is, ha az
éjszaka közepén felébredsz.
Készítette: Urbancsek Zsófia
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Könyvajánló
Apollón Próbái - Rick Riordan
Ebben a sorozatban a költészet, az íjászat, a zene és a haikuk bukott istenéről olvashatsz.
Ő Apollón, Alias Lester Papadopoulos, az olümposzi existen, aki istennek már nagy
jóindulattal sem nevezhető.
Apollón annyira feldühítette Zeuszt, hogy apja letaszította az Olümposzról és egy
pattanásos tinédzser képében (egy gagyi nejlon pénztárcával és egy Lester névre szóló
jogosítvánnyal) a halandók világába száműzte.
A bukott isten ráadásul egy Meg nevű, 12 éves csitri rabszolgájává válik, valamint a
förtelmesen hangzó Lester Papadopoulos névvel is be kell érnie.
Apollónnak meg kell próbálnia boldogulnia/életben maradnia a halandók világában és
visszaférkőznie Zeusz kegyeibe.
Ehhez fel kell szabadítania öt ősi orákulumot a gonosz római császártrió uralma alól.
A küldetés cseppet sem veszélytelen, izgalomban és haikuban nem lesz hiány, tarts Lesterrel
a bukott napistennel erre az izgalmas küldetésre!

Készítette: Dávid Csongor
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English jokes
Restaurant patron: “Waiter, I’d like a bottle of wine.”
Waiter: “What year, sir?”
Patron: “Well, I’d like it right now.”
Why are cats bad storytellers?
Because they only have one tale.

What kind of ant is even bigger
than an elephant? A gi-ant!

Why didn't the chicken cross the road?
Because there was a KFC on the other side!

*Phone rings*
-Hey it’s your uber driver, where are you? Wait, is
that you in the middle of the road?
-Yeah. Floor of it…

What did one flea say to the other flea when they came out
of the movies? "Should we walk home or take a dog?!"

What do you call a cow in an
earthquake? A milkshake!
Készítette: Fazekas Áron
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Interjú Kemenes Anna
Tanárnővel
Miért döntött úgy, hogy tanár lesz?
Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően a családomban nagyon sok tanár van, sok pedagógus.
Apukám is, anyukám is, nagymamám is tanár, illetve apukám családjában tényleg nagyon
sokan tanárok, és valahogy mindig is olyan volt a személyiségem, hogy szívesen
koordináltam másokat, illetve szívesen adtam át tudást másnak. Amikor pályát kellett
választani, akkor nagyon sok minden között vacilláltam: például volt arról is szó, hogy
cselló szakra menjek a Zeneakadémiára, vagy esetleg népi-ének szakra menjek vagy
énektanárnak, ez is sokszor felmerült, illetve még a színészet is, de aztán elengedtem ezeket,
így maradt a tanárság, úgyhogy a biológia meg a földrajz szakot választottam az
egyetemen.

Nem is gondoltam, hogy ennyire kedvelte a művészetet. Ennek volt
valami köze a családhoz? Vagy teljesen magától kedvelte meg?
Ennek abszolút a családhoz volt köze, mert apukám és anyukám is zongoratanárok, és
apukám zongoraművész, ez határozta meg az életünket (a klasszikus zene meg a népzene
egyaránt), és tulajdonképpen kicsi korunktól kezdve ebben nőttünk fel. Nem is nagyon
bírom zene nélkül a mai napig sem.

Amikor eldöntötte, hogy tanár lesz, akkor miért pont a biológia és a
földrajz szakot választotta?
Elsősorban a biológia szakot választottam, ebben voltam egészen biztos. Még az elején nem
voltam biztos, hogy mi legyen a másik szak, mert két szakot kell választani az egyetemen,
és az elején még az ének szak volt a másik, de utána a földrajz mellett döntöttem. A
biológiát azért, mert én nem rajzfilmeket, hanem rengeteg David Attenborough-sorozatot
néztem gyerekkoromban. Így a természet teljesen ,,megbolondított”, illetve voltam egy
táborban, ahova most te is jössz. A BOTT-ban táborozóként kezdtem, azóta táboroztatok,
és ott számomra sok olyan pedagógus volt, aki példakép, és ezért is a biológia mellett
döntöttem.
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A földrajz pedig azért, mert két szakot kellett volna választani, és a kémiát annyira nem
szerettem, hogy azt utána úgy tudjam tanítani, hogy elhitessem a gyerekekkel, hogy én
igazán szeretem azt a tárgyat, pedig való igaz, hogy vannak izgalmas részei. A fizika és a
matek is szóba jöhetett volna, de a fizikát nem értettem annyira sohasem, pedig szerintem
izgalmas, a matek is túl nehéznek tűnt, már azon a magasabb szinten. Földrajzból sosem
volt jó tanárom, de mégis azt éreztem közel a biológiához. Nagyon érdekes, mert az
egyetemen aztán nagyon megszerettem a földrajzot, és volt olyan pillanat, amikor jobban
szerettem, mint a biológiát. Ezen kívül sokat néztünk apukámmal turistatérképeket, amikor
gyerek voltam. Rengeteget.

Ha már néztek anno sok turistatérképet, akkor szeret a természetben
lenni?
Jogos a kérdés, alapvetően nagyon szeretek a természetben kint sétálni. Nagy túrázó, hogy
óriási, hosszú túrákra menjek, nem vagyok, mert sajnos vagy nem sajnos, akkor azonnal
elvonják a figyelmemet a növények és az állatok, ezért lassan haladok. Jó, azért nem igaz,
tudok gyorsan is menni, de szeretem átadni magamat annak a környezetnek, amiben éppen
vagyok, ezért nem szeretek teljesítménytúrázni vagy rohanni. Nem szeretem, hogy mennimenni kell, hogy odaérjünk, nyilván lehet ilyen szakasza egy kirándulásnak, de inkább úgy
szeretem, hogy átadom magam, ahol éppen vagyok. Akár legyen egy sziklaszirt, egy erdő
vagy egy rét. Sajnos időm nincsen sok, hogy kiránduljak, inkább a nyári táborokra
szorítkozik ez, de a fölvetés jogos volt. Viszont amikor van rá lehetőségem, akkor
igyekszem legalább az otthonom körül kimenni az erdőbe sétálni egy órácskát.

Ahol kirándult eddig, volt valamilyen olyan hely, ami megragadta a
szívét?
Nem sokat jártam külföldre életemben, de például tavaly, az őszi szünetben voltam
Szlovéniában a Julianna-Alpokban, és ott a hét tó völgyének egy szakaszán jártuk be egy
baráti társasággal. Hát én olyan szépet nem hiszem, hogy valaha láttam még, mert pont a
vörös fenyőknek már vörös volt a lombja, és ilyen sárgás, gyönyörű vakító napsütés volt
kék színű tavakkal. Fantasztikus volt.

Szabadidejében mit szeret csinálni? Sportol esetleg valamit?
Sajnos most az utóbbi hónapokban nem sportoltam, de előtte elkezdtem falat mászni, és
nagyon megszerettem a teremben való falmászást, sziklára is jutottam ki párszor, de abból
sokkal kevesebb alkalom volt. Szerintem egy remek sport, mert nagyon segíti az embernek
mind a fizikai, mind a lelki fejlődését. Ugyanis nagy fegyelemre van szüksége és nagy
összpontosításra a falmászáshoz, a koncentrációban is segít, illetve abban, hogy kikapcsolja
az embert. Nagyon szeretem ezt a sportot, remélem, majd újra kezdhetem. Most egy kis
kényszerszünet van egy sérülés miatt. Ezen kívül pedig, ami fontos számomra és már
elhangzott, az a zene. Tagja vagyok egy kórusnak, akikkel rendszeresen szoktunk énekelni
külömböző alkalmakkor.
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Gyerekkorában a David Attenborough filmjein keresztül szerette meg
a biológiát, vagy a családnak is volt köze ahhoz, hogy így megszerette?
Az apukám, mint említettem, zongoraművész, viszont őt nagyon érdekli a természet, így a
természettudományok is. Amikor én kicsi voltam, akkor mindent mutogatott nekem a
könyvekben is, a természetben is, hogy mennyire izgalmas egy-egy jelenség, utána már én
fedeztem fel ezeket. Ő mutatta David Attenborough filmjeit is, hogy azok milyen
zseniálisak, és igazság szerint ez volt, ami először felkeltette az érdeklődésemet, ám
valahogy utána csillapodott az a vágy, hogy én ezzel foglalkozzak. Legnagyobb hatással
rám az a madarásztábor volt, ahova hetedikes koromban mentem el.

Biológiából mi a kedvenc része, amit átadhat a gyerekeknek?
Ez egy nehéz dolog, hiszen ha arra gondolok, mi az, amire jut elég idő mondjuk egy
iskolában, akkor nagyjából semmi. Amire nem jut elég idő, pedig izgalmas lenne, az
például a biokémia. Amikor megtanuljuk, hogy a molekulák hogyan működnek a
szervezetünkben, és azoknak hogyan van köze az anyagcseréjéhez az embernek. A genetika
is ilyen az iskolai tananyagból, amikor az öröklésről tanulunk. Ezek mind-mind olyan
témák, amiket nehéz megérteni, és pont ezért szeretem, mert számomra egy kihívás az,
hogy én hogyan tudom ezt elmagyarázni vagy bemutatni úgy, hogy ezzel segítsek a
tanulóknak a megértésben. Igazából mindig is az a sikerélmény, ha látom, hogy csillogó
tekintetek ülnek velem szemben, mert akkor látom, hogy átment az a tudás vagy az az
információ, amiből később tudás lehet, és valamilyen olyasmit tanulnak meg, ami hasznos
lehet az életben. A genetika például ilyen, ha valaki családot tervez, akkor érdemes tudni
arról, hogy milyen esélyekkel adható tovább például az a betegség, amivel esetleg ő
rendelkezik.

Készítette: Valentinyi Bálint Dávid
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Nyári film bucket list
Halálos iramban 1-9 ☐

Miss Marple filmek ☐

Végtelen ☐

Poirot filmek ☐

Free Guy

Az éjszaka törvénye ☐

Sokkal Több Mint Testőr ☐

A csempész ☐

Death Pool 1-2 ☐

A lengyel spicli ☐

Szerelmünk lapjai ☐

Mindenkiből lehet hős ☐

Gyalog galopp ☐

Tűzgyűrű:Lázadás ☐

A srác nem jár egyedül ☐

Tenet ☐

Kellék feleség ☐

Élet ☐

A fiúknak, akiket valaha ☐

A hold árnyékában ☐

szerettem ☐

Black Crab ☐

A magas lány ☐

Űrvihar ☐

Csillag születik ☐

Zöld könyv ☐

Két lépés távolság ☐

Az átok háza ☐

Zöld könyv ☐

Utolsó Éjszaka a Sohóban ☐

Titanic ☐

Valaki van a házadban ☐

Halálod appja ☐

Válassz vagy meghalsz ☐

A láthatatlan ember ☐

Coco ☐

Útonállók ☐

Pirul a panda ☐

Készítette: Mosolygó Míra
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Zállatok
Zöld leguán:
A zöld leguán a leguánfélék családjába
tartozik. Tartják otthon háziállatként is, de a
vadonban is élnek fajok. A leguánokra
jellemző a területvédő viselkedés. A hímek a
területükre behatoló többi hímet hamar
elzavarják. Jellemző rájuk még a fejrángás, a
hímeknél fel-le, a nőstényeknél jobbrabalra. A fejrángatást kiválthatja egy másik
leguán vagy betolakodó állat megpillantása,
esetleg párzási szándék.

Zebra:
A lófélék családjába tartozik. Elvileg a zebrák
azért csíkosak, mert ezekkel a színekkel és a
mintával meg tudják zavarni nemcsak a
ragadozók, de a vérszívó rovarok látását is.
Minden egyednek más-más a mintázata, egy
csík mindig eltér. A legelterjedtebb zebrafaj
az úgynevezett alföldi zebra. A Grevy zebrán
kívül a másik két faj ménesekben él.

Zerge:
Az zerge a tülkösszarvúak családjába
tartozik. Az európai hegyekben honos, ott
csordában él. Növényevő, általában füvet és
cserjéket eszik. Hegyekben, sziklás részeken
él. Akár szinte függőleges falakat, sziklákat
is meg tud mászni, amiben páros ujja segíti,
amivel meg tudja “fogni” a kiálló
peremeket, és rájuk tud támaszkodni.

Forrás: wikipedia.hu
Készítette: Ikafalvi-Farkas Rozália
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6 szokatlan húsvéti
szokás a nagyvilágból
Ahány ház, annyi szokás, tartja a mondás, és ez nincs másként a húsvéti
szokások terén sem. Ezek a szokások országonként, vagy akár
tartományonként is eltérnek, ezek közül hoztam el most a
legérdekesebbeket.
4. Korfu, Görögország
1. Ausztrália
Ausztráliában a nyulak kártevőknek
számítanak, így az itthon megszokott
húsvéti nyuszik helyett az Ausztráliában
őshonos erszényes csokinyuszikat lehet
kapni a boltokban. Így támogatják is a
veszélyeztetett faj helyzetét.

2. Finnország
A finn gyerekek boszorkánynak öltözve
járják az utcákat, jókívánságokat kérve a
rokonaik számára. Cserébe édességet,
csokoládét kapnak.
Északon viszont a nagyhét teljes csendben
telik. Az ott lakó emberek számára tilos a
tűzgyújtás, és a rokonokkal, ismerősökkel
való érintkezés.

3. Norvégia
Norvégiában az emberek minden évben
húsvétkor krimi regényeket, norvégul
Paaskekrimmen-eket olvasnak. Ezeket a
könyveket a kiadók mindig húsvétkor adják
ki.
Ez a szokás 1923-ban kezdődött, amikor
egy könyvkiadó cég elkezdte reklámozni a
legújabb krimi kötetét az újságokban. A
reklám annyira hasonlított az igazi
hírekhez, hogy az emberek nem tudták
megkülönböztetni őket.

Korfu szigetén biztosan nem alszanak
sokáig az emberek Nagyszombat reggelén,
ugyanis a hagyomány szerint a sziget lakói
üres cserépedényeket dobálnak ki az
ablakaikból.
A hagyomány eredetét sokan próbálták
megfejteni, egyesek szerint a velenceiekhez
vezethető vissza ez a szokás, akik az újév
első napján szintén kidobálták a régi
dolgaikat.

5. Románia
Romániában teljesen természetes, hogy
kétszer ünneplik a húsvétot.
Ez azért történik, mert a nyugati és a keleti
keresztényeknek eltér a dátumszámítási
módja: az ortodox egyházak megmaradtak
a Gergely-naptár előtti Julián-eljárásnál.
Így a vegyes házasságban élők számára
megszokottá vált, hogy kétszer főznek
ünnepi menüt, kétszer festenek tojást,
kétszer látogatják meg a családokat.

6. Németország
Németországban nagyszombaton hatalmas
farakást építenek, amelyre egy karácsonyfát
is állítanak, csak nem karácsonyfadíszekkel,
hanem tojásokkal és szalagokkal díszítik.
Ezt a rakást meggyújtva ünneplik a
húsvétot. A több méteres lángok az életet
jelképezik.
Készítette: Laborczi Sára
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Titanic
110 éve a hatalmas óceánjáró, a Titanic 1912. áprilisában
végzetes útjára indult New Yorkba. Az elsüllyeszthetetlennek
vélt „csodahajó” jéghegynek ütközött.

Az ütközés
A Titanic 1912. április 14-én az Atlanti-óceán északi részén
jéghegynek ütközött. Oldalán 91 méter hosszú lék keletkezett,
amely rövid idő alatt több tonna vízzel árasztotta el a hajót. A
Titanic az ütközés után két és fél órával az óceánba veszett,
utasai nagy részét magával rántva a hullámsírba.

Legendák
Egy elmélet szerint a fedélzeten utazó Ámon-Ré (ókori
egyiptomi isten) papnője hozta a szerencsétlenséget a hajóra. A
múmia az előző tulajdonosaira is bajt hozott.
Egy másik legenda szerint, amikor a hajó nekiütközött a
jéghegynek és hatalmas jégdarabok potyogtak a fedélzetre, JJ
Astor állítólag így kiáltott: „Valóban jeget kértem a
whiskymhez, de ennyi azért túlzás…”

Az áldozatok
A tervek szerint a Titanicnak a brit építészet diadalát kellett
volna hirdetnie, ehelyett azonban a rengeteg áldozat miatt vált
világszerte híressé. A fedélzeten tartózkodó 2223 főből (utasok,
tengerészek) 1517 lelte halálát az óceánban.

Készítette: Ikafalvi-Farkas Rozália
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Hátborzongató
horrortörténet a
tábortűzhöz
JANE DOE 40 ÉVE MEGOLDATLAN ÜGYE
Jane Doe. Így nevezik azokat a nőket, akiket nem tudnak azonosítani, miután megtalálják a
testüket. Az elnevezés története egészen 1983-ig nyúlik vissza, amikor holtan találtak egy
nőt Chautauqua megyében, egy autópálya szélén. Nem volt nála semmilyen igazolvány,
soha nem is kereste senki, így az identitását a mai napig homály fedi. Az eset már majdnem
negyven éve történt, de az FBI azóta sem talált megoldást arra, ki is lehet Jane Doe
igazából, és ki tehette vele ezt a borzalmat. Annyit lehet tudni, hogy a késő harmincas
éveiben járt, és valószínűleg volt egy gyermeke, aki akkor tizenöt év körül lehetett. Ez azt
jelenti, hogy ma már egy ötvenöt éves felnőttről beszélünk, aki még mindig nem tudja,
hogy miért is nem ment haza aznap az édesanyja. Később megállapították, hogy Jane-t
megtámadták, majd pisztollyal lőtték meg. Olyan teóriák is keringenek, hogy kamionnal
utazott, mivel nem sokkal arrébb, ahol rábukkantak, van egy kamionos pihenőhely, ahova
le kell hajtani, így sokan úgy gondolják, hogy a vezető meg akart szabadulni a testétől, még
mielőtt megállt volna a pihenőnél. Találtak még nála egy kézzel írt jegyzetet is, viszont
csak számok voltak rajta, senki sem tudja, hogy mit jelentenek. Jane Doe ügye a mai napig
lezáratlan.

Készítette: Szőllősi Zoé Krisztina
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