
A Belvárosi Iskola újságja 

Főszerkesztő : Ruzsinkó Ádám 

Szabó Áron Timóteus 6.a 

Rostás Dorina 6.a 

Pálinkás Pál 6.a 

Horvai Sarolt 6.a 

Kovács Mariann 8.a 

Szalai Andor 8.a 

 

Pécsi Martina 5.a 

Bánfalvi Lili 5.a 

Vörös Réka 5.a 

Ruzsinkó Ádám 6.b 

Bagó Patrik 6.a 

Szabó Kerubina Anna 6.a 

2016/17.    5.szám 



 

 

 

 

 

Szerintem ez egy igazán jó játék. Régebben 

mindig a demójával játszottam és nosztalgiá-

ból újra kedvem támadt játszani vele. Mai 

szemmel már nem tűnik annyira(!) izgalmas-

nak de  jobban belekezdek. A játék címéből 

már lehetett tudni hogy ebben a játékban 

csak is kizárólag Ford autókkal tudunk menni. 

Így a ford rajongóknak egy igazi kincs lehet. A 

Játék Részei : 1,2,3,Off Road . Eddig csak a 2-

vel játszottam de kipróbálom az összeset. A 

játékban vannak kihívások, gyors verseny, 

időmérő, NASCAR autó széria és még sok 

más. Megéri kipróbálni. Az 1,2 rész szerintem 

nem elérhető Steamen de Jófogáson esetleg 

még meglehet vásárolni min  : 2.000Ft-ért. 

Steamen 3. rész és az Off Road fent van csu-

pán 5.000Ft-ért. 



Kutyafajták 

Mopsz 

A tudósok a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy mikor ala-

kultak ki olyan rövidszőrű, kunkorodó farkú és rövid orrú kutyák, 

mint a mopsz. A mopsz 2 éves koráig hiperaktív kutya, akit már 

ilyenkor következetesen kell nevelni. Ez könnyen elérhető, ugyanis 

természetéből fakadóan utálja, ha a gazdája haragszik rá, és mivel 

szeret enni, ezért a jutalomfalatkákkal is kitűnő eredményeket ér-

hetünk el nála, viszont vigyázni kell, mert hízásra hajlamos faj-

ta.Az átlagéletkora 9-11 év. 

Rendkívül jó természetű, nyugodt és kiegyensúlyozott. Szereti a 

gyerekeket és sosem agresszív. Kiválóan tartható lakásban. Az orr 

sajátossága, azon röfögő és prüszkölő hangok, amelyek oly jellem-

zőek rá. A mopsz igazi családi kutya.  2 féle színben létezik: fekete 

és zsemle színű. 
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Szeretnél egy jó PC-t amin sok minden  fut? Ebben 

a részben 2 PC-t mutatok be ami tudja futtatni a 

mai játékokat és olcsó, elérhető áron. Itt csak a 

konfig lesz felsorolva. Az oldal linkje ott lesz a 

konfigok alatt hogy hol tudod ezt megépíteni.  

1. PC 

Processzor : Intel Pentium G4560 18.245 Ft 

Alaplap : Asrock B150M PRO4S/D3 20.500 Ft 

RAM : Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz 18.000 Ft 

Videókártya : Nvidia GTX 1050 2GB Phoenix 41.605 

Ft 

HDD : Toshiba 500GB 12.000 Ft 

Ventilátor : Artcic Freezer 7 Pro Rev 2 6 300 Ft 

Ház : AIO Virtuo High Gloss Black 4.850 Ft 

Tápegység  : FSP 500W Hyper 500 16.415 Ft 

DVD Meghajtó: Asus DRW-24D5MT OEM  4.400Ft 

Összeszerelés : 5 000 Ft 

Összesen 147,024Ft 

Megrendelhető : Pcx.hu (megbízható, kb 3-4 nap 

alatt megérkezhet) 

2. PC 

Egy igazán olcsó PC ami szintén tudja futtatni a 

játékokat mint az előző. Ez a Stone I3 PC. Ez egy 

előre épített gép de csak videókártyát kell bele-

rakni. 

Processzor : Intel Core I3-2100  

Alaplap : Intel Q61 (ezt a jövőben érdemes ki-

cserélni) 

RAM : ? 8GB  

Videókártya : GTX 660 Ti vagy GTX 1050 

HDD : ? 250GB (Ezt fontos kicserélni a jövőben) 

Ventilátor : Gyári Intel 

Ház : mATX 

Tápegység : ?  

DVD Meghajtó : ? 

Alap konfig : 47 500 Ft 

GTX 1050-nel : 80-90e~ 

GTX 660 Ti-vel : 67-70e~ 

Gyárilag Intel HD Graphics van benne ami hát 

elég kevés mivel csak kisebb játékokra lenne 

alkalmas. Az árat a  PC + Videókártyával kell ér-

telmezni (tehát ennyi összesen). A GTX 660 Ti 

csak használtan lehet venni mert már nem kap-

ható. 

Megrendelhető: http://www.pc-max.hu/

webaruhaz/stone-pc-i3-2.html?

category_id=1518 

Megbízható oldal 5-6Nap a kiszállítás 

Itt nézz GTX 660 Ti-t : www.hardverapro.hu 



A legényanya 

A legényanya egy 1989-es magyar film melynek  helyszíne egy Rátót nevű kis falu. 

A film története: 

A faluban minden férfit az első tanácselnök tiszteletére Bélának hívnak, ám egy napon 

egy Rátóti asszony újszülött fiának a Józsi nevet adta .  Józsit nehezen fogadják be ,így  

nehezen ismeri meg a szerelmet, ám mégis megtalálja. De furcsa módon ő esik teher-

be. De kell Rátótnak egy ilyen csoda? 

A film egymásra halmozza a jobbnál jobb poénokat ezért a filmet szinte lehetetlen ne-

vetés nélkül kibírni. Csak hogy, egyet említsek: egy építkezésen a munkások ablak he-

lyett zacskóval próbálják behordani a fényt a házba.  

A legényanya szerintem az egyik legjobb magyar film, ami manapság is megállja a he-

lyét, pedig már 28 éve készítették.      Nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek. 
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Bahrein—Orosz nagydíj összefoglaló 

Valtteri Bottas életében elöszőr indulhatott az első rajtkockából. A rajtnál Se-

bastian Vettel jól jött el a rajtnál és ezzel a második helyen autózott. Bottas 

nem tudott előle leszakadni. A Ferrari behívta Vettelt kerékcserére. Majd 

Verstappen esett ki fékhiba miatt és Lance Stroll és Carlos Sainz ütközött 

ezért kihvták a biztonsági autót. Ez jól jött ki Vettelnek hiszen átvette a veze-

tést. Hamilton kapott egy 5 másodperces büntetés mivel feltartotta Daniel 

Ricciardot. A biztonsági autó után Bottas támadta Vettelt de nem sikerült 

megelőznie. Így ellépett Vettel Bottastól. Hamilton pedig megelőzte Bottast 

az utolsó pár körben. De így is Vettel tudott nyerni 

Az orosz nagydíj nem volt túl izgalmas. A rajt 

elött Alonso autója leállt ezért nem is tudott elin-

dulni. A rajtnál Grosjean és Palmer összeértek. 

Bottas elsőként fordult el. Strollt pedig 

Hulkenberg leszorította és megcsúszott de ment 

tovább. Újraindult a futam. Hamiltonnak túlmelegedéssel voltak problémái 

de tovább tudott menni. Az utolsó körökben Vettel üldözte Bottast. A legutol-

só körben már meglehetett a finn de Massa helytelen félrehúzódása miatt 

Vettel veszített 1,5mp-t. Így Valtteri Bottas elöször ünnepelhetett a dobogó 

tetején. 



A youtube magyar mémei 

2007 óta már rengetegen jártak a polgár Jenő hivatalban. Repedezett mennye-

zet ürügyével. 

2011-ben Pepsi Béla feltalálta a „hidratáló rendszerrel” felszerelt biciklit. Ami 

annyit tesz, hogy borosüveget szerelt járművére, ez év legtöbbet  idézett kérdés 

is a youtuberól származik, mégis ki nem emlékszik arra hogy „mi az négy lába 

van asztal de nem szék”? Hogyha ezt a kérdést hallod akkor a kecske, Atilla és 

szék válaszokat mellőzd.  

Aztán 2015-ben mindenki Bözsinénit kereste. Hogy eladjon neki egy tyúkot és 

egy kakast.   

(ez csak néhány a sok közül) 

Készítette: Szalai Andor 

 



Az álombárány 

Ausztrál Fehér juh 

Eredeti neve 

Australian white és a 

legfehérebb, legtisz-

tább gyapjú birkák kö-

zé sorolják. Nem  is 

kérdés, gyapjú hasz-

nosítású juh.  

Fehér dorper, Van rooy, Poll dorset és Texel juh Geneti-

kájú birka. A kosok feje nagyobb, de az anyajuhoké csak 

kevésbé. Alacsony, lábai rövidek, mint a texel-nek. A feje 

a Poll Dorset-éhoz hasonló. Bemutatókon is szívesen fel-

léptetik a szép példányokat, Pl.: a Sydey Royal Easter 

Show-n. 

Vörös Réka 5.a 



Bubbleology 
A bubbleology te egy Londoni  tea ami különféle ízvariációban lé-

tezik ,van fekete és zöld tea variációban,valamint hidegen és me-

legen is lehet kérni. A bubbleologynak az a különlegessége hogy  

különböző variációban lehet bele kérni Ízesített„gyöngyöket”. 

Vannak olyan teák is amiket videósok készítettek  és az ő íz variá-

ciójukat is megle-

het kóstolni. 

Szerintem nagyon 

finom én minden-

kinek ajánlom és 

még egy  jó pont, 

hogy akár te is ke-

verhetsz magad-

nak teát. 
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A tésztához a kekszet ledarálom,hozzá morzsolom a vajat és a lekvárt, 

egy egy csatos sütőformába nyomkodom. 

 

A joghurtot a cukorral, 1 csomag vaníliás cukorral, reszelt citrom héjjal és 

1 csomag zselafin fix-szel alaposan összekeverem. Egy másik tálban a 

tejszínt 1 csomag vaníliás cukorral és 1 csomag zselatin fix-szel géppel 

kemény habbá verem.  

 

A 2 krémet összekeverem, és felét a tésztára kanalazom. Letakarom ba-

bapiskótával, megszórom ribizlivel, és rárakom a maradék krémet. A te-

tejét tetszés szerinti gyümölcsökkel díszítem(kivi, ribizli, barack) 

 

A tortazselét egy pohárba szórom, kis kanál cukorral és 2,5 dl vízzel el-

HOZZÁVALÓK: 

 A tésztához: 

 18 dkg édes keksz darálva 

 8 dkg vaj 

 1 kanál lekvár 

 A krémhez: 

 4,5 dl joghurt 

 2,5 dl tejszín 

 3 evőkanál cukor 

 2 csomag vaníliás cukor 

Írta Bagó Patrik . 6 

Gyümölcsös jog-

hurttorta 



HOZZÁVALÓK 
 

Az égetett tésztához: 

2,5 dl víz 

1 csipetnyi só 

5 dkg vaj 

20 dkg liszt 

4 db tojás 

1 késhegynyi sütőpor 

A vanília krémhez: 

ELKÉSZÍTÉS 

A tésztához a vizet a vajjal és a sóval egy nagyobb edényben felforraljuk. Az 

edényt levesszük a tűzről, és egyszerre hozzáadjuk a lisztet. A tésztát alacsony 

lángon addig keverjük, amíg az edény aljáról egy darabban le nem válik. A 

tésztát keverőtálba tesszük, és belekeverünk egy tojást, majd néhány percig 

hűlni hagyjuk. 

 

Ezután egyenként belekeverjük a tojásokat. Az utolsó tojással együtt egy kés-

hegynyi sütőport is hozzákeverünk, így a tészta aranysárga, fényes és sima 

lesz. A masszát nyomózsákba töltjük, és kis fánkokat nyomunk belőle a sütőle-

mezre. Aláöntünk 1/2 dl vizet, és 220 fokra előmelegített sütőben 20 perc 

alatt megsütjük. 

 

A vaníliás pudingport elkeverjük a cukorral, a sóval, a zselatinnal és 2 dl vízzel, 

majd 15 percig pihentetjük. Ezután hozzáadunk 4 dl vizet, és sűrű krémmé főz-

zük. Még forrón hozzáadjuk a kemény habbá vert tojásfehérjét. 

 

A fánkok tetejét levágjuk. A krémet habzsákba töltjük, és megtöltjük vele a 

Írta Bagó Patrik 6.a 

Képviselő Fánk 



Youtuber 

Unfield 

Unfield egy youtuber aki rappel és vlogol is egyben. 

2012. szeptember 24.-én kezdett el videózni. Van 

egy macskája akit Piszének hívnak. Van egy 

gameplay csatornája is. Megvan neki a 440 000 fel-

iratkozó. Szereti a nézőit.  

Tudom ajánlani 1-2 naponta rakja fel az új videókat. 

Vannak sorozatai amik nagyon nézettek pl.: hasznos 

cuccok, mit vettem 1000 forintért. 

Bánfalvi Lili 5.a 

Youtuberek 



Svájci juhászkutya  

Ez a gyönyörű kiskutya csak is kizárólag fehér színben talál-

ható meg. Nagyon játékos, bújós, eleven, tartózkodó{csak 

kezdetekben}, és nagyon-nagyon figyelmes. 

A származási helye: Svájc {a nevéből is láthatjuk} 

Átlagos súlya: - Szuka:  25-35kg 

                          -Kan: 30-40 kg 

Átlagos testmagassága:- Szuka: 55-61 cm 

                                           - Kan: 60-66 cm 

Összességében nagyon barátságos és jó természetű kutyafaj-

ta, mindenkinek bátran ajánlom. Aki ezt a kutyafajtát vá-

lasztaná az számítson rá, hogy ez a kutyafaj csak is lakásba 

ajánlott. 

 

Köszönöm hogy elol-

vastad a cikkemet! 
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Videómánia 

(Dancsó Péter) 

Videómánia igazi nevén Dancsó Péter egy youtuber 

aki filmeket, videókat parodizál viccesen. Több mint 

620 000 feliratkozója van. 2010. június 27.-én kezdte 

el a Videómánia csatornát. Gyakran tölt fel videókat. 

2015 őszén a Viasat 6 elindította a Nethuszár című 

műsort, melynek műsorvezetését Dancsóra bízták. 

A Nethuszár a legnagyobb magyar YouTube csatorná-

kat mutatta be. A műsor október 31-től szombat dél-

előttönként volt látható a csatornán.  

Bánfalvi Lili 5.a 

Youtuberek 



A francia bulldog 

A Francia bulldog egy nagyon aranyos kiskutya. Én azoknak az 

embereknek ajánlom elsősorban akiknek van idejük és he-

lyük a kiskutya számára, hiszen a francia bulldog egy nagyon 

játékos, szeretetteljes, éber, atletikus, türelmes, könnyen ke-

zelhető, néha kissé túlbuzgó, de társaság kedvelő ez a kis cu-

kiság. 

Többféle színben is megtalálhatjuk, 

PL:. brindle{tigriscsíkos},őzbarna,kék,fekete csí-

kos,krémszínű,cserbarna,tigriscsíkos-fehér stb. 

                                                                           Magassága:33-40cm 

                                                                   Várható életkor:10-

13évSzerintem nagyon aranyos kiskutya:) 
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Tour Montparnas-

-Az 1969 és 1972 KÖZÖTT épült épület 

Franciaország legmagasabb felhőkarcolója. 

-A Tour Montparnasse (Hivatalos Nevén Tour Maine-

Montparnasse ) Egy 210 m Magas irodaház Párizs Montpar-

nasse negyedében. 
  

-A torony tetejéről, amely mindig nyitva van a nyilvánosság 

előtt, 40 kilométerre is ellátni, akár az Orly repülőtérről fel-

szálló repülők is szabad szemmel észlelhetőek . 
 
 

-A tornyot a múltban számos alkalommal bírálták, el-
sősorban azért, mert egyszerű stílusa, monolitikus 
megjelenése sokak szerint egyáltalán nem illik a Pá-
rizs városképbe, elcsúfítja . 

Az 59 emeletes toronyház a párizsi metró Montparnasse - 

Bienvenüe állomása fölé épült. Az 56. emeleten található 

Kovács Mariann 8.a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizsi_metr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Montparnasse_-_Bienven%C3%BCe&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Montparnasse_-_Bienven%C3%BCe&action=edit&redlink=1


Zeneajánlók 

Vörös Réka: 

Ed Sheeran—Shape of 

you 

Mostanában nagyon 

felkapott szám lett. 

Bánfalvi Lili 

Burak Yeter—Tuesday  

Nagyon  szeretem ezt 

a számot hallgasd 

meg Te is :) 

Vörös Réka: 

Robin Shulz—Sugar 

Nagyon jó. Autóveze-

tés közben ne hall-

gasd :) 

Bánfalvi Lili: 

Unfield—Pörög a 

show 

Vörös Réka és 

Bánfalvi Lili 5.a 



Függőség? 

 

Reggel felkelek, s a gépemhez megyek 

Az első dolgom bekapcsolni s mehet a menet 

A virtuális kapu megnyílik előttem 

5 perc se telt el de már 20 embert meglőttem 

 

A játékok magukhoz szólítanak 

úgyhogy házi munkára engem ne hívjanak 

anyám szerint függő lettem, de ez nem igaz 

ha vitatni próbálom Mondja Fiam ne légy pi-

masz! 

 

Azt mondják, ha nem sportolok meghízok 

De én naponta 100 meccset is megvívok 

Igaz a fifában, a bundesligában 

minek edzek így a való világban 

 

Mikor nem volt internetem egy napig 

majdnem elsétáltam már az ablakig 

de a valóság olyan vad és ijesztő 

mi van ha fejemre esik egy büdös tornacipő 

 

Bármerre nézek gépeket látok 

hamis bálványokként lesnek rátok 

kapcsold ki a géped míg megteheted 

mielőtt elveszted életedet 

 

 

Percek, órák, napok teltek a gép előtt 

Ezidő alatt egy növény testem köré nőtt 

Vastag réteg, por áll a vállamon 

Mi történt míg elhagytam a valós világom 

 

Hány évet töltöttem a gépemmel 

nem vagyok fiatal, csak vénember 

Se családom, se munkám, semmim se maradt 

eltékozolt életem sírva fakaszt 

 

 

Tehát vigyázz a gépeddel mert veszélyes 

inkább menj ki a szabadba s ne légy rest 

sportolj, tanulj és barátkozzál 

ahelyett, hogy szobádba bezárkóznál 

 

nem mindegy, hogy te irányítod a gépedet 

vagy pedig ő kontrollálja az életedet 

hagyd a függőséget amely a földbe temet 

helyette gyere az útra amely a jóra vezet  

 

 

Írta: Szabó Áron Timóteus 6.a 

Caff YouTube : https://www.youtube.com/user/

caffproduction/featured 

 

 

Tehát vigyázz a gépeddel mert veszélyes 

inkább menj ki a szabadba s ne légy rest 

sportolj, tanulj és barátkozzál 

ahelyett, hogy szobádba bezárkóznál 

 

nem mindegy, hogy te irányítod a gépedet 

vagy pedig ő kontrollálja az életedet 

hagyd a függőséget amely a földbe temet 

helyette gyere az útra amely a jóra vezet  

Forrás : CAFF - Computer Rap 

 



Instagram 

Az instagram egy olyan alkalmazás amely androidra és ios-

ra egyaránt letölthető. Az instagramra képeket lehet posz-

tolni a napodról. 

 

 

 

 

 

 

Lehet más bejegyzéseit lehet like-olni , versenyeken vehetsz 

részt. Lehet chatelni más emberekkel, és ismerőseiddel. 

Hasznos tippeket találhatsz és posztolhatsz, valamint élő 

adást { live-ot} indíthatsz. 
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Játékajánló 

Kutyuskanevelde 

A kutyuskanevelde egy online re-

gisztrációs játék, amiben kutyát le-

het nevelni. Tanítani, panzióba ten-

ni stb.  A fizető eszköz a csont. Ezek 

mellett még lehet benne barátokat 

is szerezni. Sok féle kutyafajta van a 

játékban.  

Vörös Réka neve a játékban: Lolo és 

Bánfalvi Lili: Bruce. 

A játékot itt érheted el 

 

Vörös Réka és Bánfalvi 

Lili 5.a 

http://kutyuskanevelde.uw.hu/


Kreatív dolgok: 

Színes tollak/ceruzák praktikus tárolása 

Nekem számtalanszor volt olyan problémám, hogy a színes filcgyűjteményem 

egy idő után már nem fogadott be új jövevényeket, hiába préselgettem még azt 

az egyet ide-oda, egy falatnyi hely sem maradt a tollacskák között. Erre találtam 

egy nagyszerű ötletet. Ha te sem szeretnél még megválni a régebbiektől, mert 

még az a halványan fogó kimondottan jól fog jönni egy finom satírozáshoz,  

 
 

és át szeretnéd látni a “kis” gyűjteményed, akkor nincs más dolgod, mint 

keresni a készletednek egy elegendő nagyságú cipős dobozt, amit egy szép 

csomagolópapírba burkolsz, és azt, az összegyűjtött wc gurigákkal szorosan 

illeszkedve telepakolod. Arra kell csak figyelni, hogy a doboz magassága ala-

csonyabb legyen mint a tollaké. Ha ilyen nincs, akkor vágd le a kívánt magas-

ságra. Biztos sokan ismeritek ezt az ötletet,de nagyon hasznos. 

Találós kérdés: 

Amire szükséged lesz: 

 cipős doboz 

 csomagoló papír 

 ragasztó 

 minimum 10-15 db WC 

Milyen rom ehető ?  

 

-Citrom 

Nyelvtörők: 

Kedves 

megegészségesedésünkre ! 


