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ELŐSZÓ
Kedves Olvasók!
ITT A NYÁR! Végre fogalmunk sem lesz, hogy hányadika van, milyen nap, vagy egyáltalán, hogy hány
óra. Nem kell leckét írni, nem kell a dolgozatokra, felelésekre tanulni, miénk a nyár, miénk az éjszaka,
miénk az élet. Egyik találkozóról a másik találkozóra, harmadik buliból a negyedik buliba. Persze csak a
korotoknak megfelelő szórakozóhelyeket látogassátok, pl.: mozi, és ne hódoljatok káros szenvedélyeiteknek, pl.: kóla! 10 után az utcán tartózkodni törvénysértés. Miközben az összes szabályt betartjátok,
olvassatok el egy-két (-három-négy) könyvet, és nézzétek át az idén vett anyagokat, hogy jövőre ne
kelljen olyan mélyről előbányászni a korábban megszerzett tudást a fejetekből. Takarítsátok ki a lakást/házat, nyírjatok füvet, mosogassatok el és sétáltassátok meg kutyátokat, macskátokat, hörcsögötöket, halatokat. Összegezve tehát a nyár kiválóan megfelel mindazon tevékenységek végrehajtására,
amikre évközben nem jutott idő. Ne hozzatok szégyent iskolánk nevére, legyetek szabálykövető, szorgalmas, okos kis diákok, mint mindig! :)
Mendrey Zsófi 10.b
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P ROGRAMAJÁNLÓ
Budapesti Nyári Fesztivál
Budapest, Margitsziget
Június 8. – szeptember 8.
"Több mint színház: Élmény!" szlogennel indul júniusban
a nyár legszínesebb fesztiválja. A szabadtéri színházak
varázsa, a csillagos égbolt alatt felcsendülő dallamok, a
Margitszigeti és a Városmajori színpadokon kiállításra kerülő látványos nagyprodukciók, rendhagyó koncertek felejthetetlen élményt kínálnak minden látogatónak.
www.szabadter.hu/budapesti-nyari-fesztival

20. Sziget
Budapest, Óbudai-sziget
Augusztus 6-13.
Újabb izgalmas csapatok és előadók mondtak igent a jubileumi Sziget szervezőinek. A Nagyszínpadon landol majd legújabb albumával a Maxďmo Park s szintén erre a helyszínre
bérelt helyet a többszörös Grammy-díjas The Roots. Az Aréna “live” sávjában találkozhatunk majd Hollandia legkelendőbb zenei exportcikkével, a Kraak & Smaak formációval.
www.sziget.hu

20. VOLT
Sopron
Június 27-30.
Minden korábbinál több világsztár érkezik a 20. VOLT Fesztiválra. Rögtön az első napon, június 27-én a VOLT kívánságlistáján éllovas
Lostprophets, az európai turnéján a legnagyobb fesztiválokon is
headlinerként szereplő Snow Patrol, majd a nemrég 3 Grammy-díjjal
jutalmazott Skrillex lép színpadra. Ugyanekkor találkozhat még a közönség a Children of Bodom csapatával, a dubstep-őrültek Skrillex
után pedig még Caspával, MC Dynamite-tal és Emalkey-jel tehetik teljessé az estét, de Marky és Stamina MC is a VOLT vendége lesz szerdán.
www.sziget.hu/volt

Balaton Sound
Zamárdi
Július 12-15.
A Heineken Balaton Sound nulladik napi “bemelegítő” programját – Ákos
szintirock produkciója mellett – napjaink legnagyobb és legtrendibb elektro house indulóit jegyző előadőja, Afrojack teszi teljessé. Erre a napra érkezik még a
feltörekvő holland house DJ-producer, Apster, majd a “rendes” Sound napokon
fellép - a fergeteges forgatagban – a Booka Shade, Dizzee Rascal, a Mouse on
Mars és a MiniCoolBoyz.
www.sziget.hu/balatonsound
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Franciaországi túra
2012. július 5-10.
Tanár: Szalai Bernadett
A francia nyelvet tanuló diákok számára remek lehetőség ellátogatni Dél-Franciaországba. A nyelvi környezet által biztosított jelentős fejlődés mellett gyönyörködhetnek a csodálatos épületek, múzeumok
elbűvölő varázsában. A kirándulás öt napos, Szalai
Bernadett Tanárnő szervezésében. A pontos információkról ő tud széleskörű tájékoztatást adni.

Biciklis túra
2012. Június 20-27.
Tanár: Farkas Zoltán
A vágtató hippók újra akcióba lendülnek. Farkas Zoltán Tanár Úr kíséretében nyáron is lehetőségünk nyílik Magyarország szebbnél szebb tájainak megismerésére. A tábor rengeteg új ismeretszerzési lehetőség
mellett nem utolsó sorban biztos zsírégetést is ígér.

Matek tábor
2012. Augusztus 13-17.
Tanár: Magyar Tamás
Matekból sosem elég, ennek biztos tudatában szervezi
Magyar Tamás Tanár Úr a matek tábort, ahol a nap 24 órájában, reggeltől estig tölthetünk boldog perceket szinuszszal, koszinusszal, és pível. A tábor helyszíne Szurdokpüspöki. Kockás füzetet, tollat és vonalzót vigyetek! ;)
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C S I L L AG A I N K
A Csillagaink rovatban most Németh Tomi, 12. c osztályos tanuló mondja el, mit
jelent számára a parkour. Ez egy 21. században elterjedt, nagyon népszerű extrémsport, melyben Tomi kimagasló eredményeket ért el.
Én négy éve parkourozok, az egész gimi elsőben
kezdődött és csak egyre komolyabb lett. Hogy
miért csinálom ezt, azt sokan nem tudták vagy
nem akarták megérteni.
Vakon ellenezték
mondván, hogy életveszélyes. Az igazság az,
hogy számomra annyira veszélyes egy hátra szaltó, mint számukra a lépcsőzés, vagy még kevésbé… A parkour az a sport, ami legközelebb áll a
természethez és egyben a legsokoldalúbb sport
is, szinte minden más sportból merítek és merítünk inspirációt. Nem is érthetik igazán azok,
akik ennek csak külső szemlélői, hogy valójában
mennyire fantasztikus dologról is van szó. Kezdetben a szüleim is aggódtak ők is az emberek
azon részéhez tartoztak, akik csak értelmetlen
veszély vállalásként tekintettek erre, pedig ez
sokkal inkább művészet mint extrém sport. A
parkour számomra a kiteljesedéshez vezető út,
hiszen a cél a képességeink, a tudásunk és a fizikumunk tökéletesítése. Ha valaki utána néz a
sport eredetének egész biztossan David Belle-t
fogja megtalálni, mint a parkour alapítóját, de
véleményem szerint a mozgás ezen formája mindig is létezett és egyidős az emberiséggel, ily módon pedig ebből ered minden sportág. Én átlagosan heti 3-4 napot, illetve délutánt szántam
edzésre iskola időben, ami ideális, hiszen a pihenés is nagyon fontos része a profi sportnak. Az
izmoknak szükségük van pihenésre, hogy regenerálódjanak és a trükköket is hagyni kell ülepedni,
így is törekedve az összeszedettségre. Én személy szerint hihetetlen sokat köszönhetek ennek
az egésznek, nagyszerű embereket ismertem
meg világszerte. Számos európai országba hívtak
meg, ahol elképesztő heteket töltöttem a barátaimmal, igazi rock sztárok életét éltem a gimi 3. és
4. évében. Az ilyen utak után borzalmas volt viszszatérni az iskolába, hiszen hosszú időt töltöttem
el külföldön, felnőttként, teljesen szabadon, sokkal nyíltabb országokban szinte hírességként, az
iskolában viszont újra csak egy átlagos srác voltam a szokásos teendőkkel és feladatokkal . Ha

olykor hanyag voltam a tanulás terén az valószínűleg erre vezethető vissza, de azt kell mondjam,
hogy megérte. Persze ezzel nem azt akarom
mondani, hogy nem érdemes tanulni, de úgy
gondolom a lehetőségekhez képest a legteljesebb életet élem és ennek feltétlen része a
parkour, és az a sok-sok út melyen rengeteget
tanultam és rengeteg barátot szereztem. Azt hiszem fontos, hogy mindenki megtalálja azt, amivel az élete tényleg teljes lehet. Tévhit, hogy
parkourozni csak jó időben, melegben lehet, van
edzés az év minden szakában, télen elsősorban
tornásztermekbe járunk, de ha esik hó, akkor
mindenképpen kinézünk az utcára. Egyébként
Budapest a világ egyik legjobb helye a parkour
művelésére, még ha az emberek nem is nyíltak
erre igazán, de ez nem is számít. A Budai vár és a
Gellérthegy számomra az abszolút favorit, ha
edzésről van szó, nekem mindig fontos volt az
igényes ápolt és tiszta környezet és a panoráma
is első osztályú ezeken a helyeken. A jövőre nézve több tervem is van, sajnos itthon lehetetlen
ebből megélni, külföldön viszont több munkám is
volt, ahol ugráltam, ezek első hallásra meglepően jól fizető munkák, de nem túl gyakoriak, magyarként ezen a területen is nehéz jól keresni,
míg külföldön könnyedén lehet pénzhez jutni
ezáltal. Köszönöm Mendrey Zsófinak, hogy megkeresett ezzel a lehetőséggel.

Németh Tomi 12.c
5

OFF
„Olyan kövér vagyok!”
ménye a koplalásnak. Az én barátnőim közül a
legtöbben elégedettek az alakjukkal, sőt nem egy
olyan lányt ismerek, aki szeretne nőiesebb formákat elérni HÍZÁSSAL, de egyszerűen nem megy
neki, mert gyors az anyagcseréje vagy csak ilyen
típus. Viszont, őszintén szólva én pont ebbe a táborba tartozom, amit most osztok. Épp ezért volt
olyan nehéz megírni ezt a cikket. Nem hiába
mondják, hogy az önkritika a legnehezebb, mert
tényleg. Mikor Zsófi mondta, hogy ez lenne a téma kicsit meg is ijedtem, mert rögtön magamra
ismertem, de elfogadtam egy kihívásnak és talán
sikerült megbirkóznom vele. Ezt már nem tudom,
mondjátok meg Ti, ha szeretnétek. Még valamit
üzennék a sorstáraimnak: nem fogyózni kell, hanem sportolni és nem fogyni, hanem szerezni némi izomzatot, ami még jól is jöhet és sokkal jobban néz ki, ha kockás a hasad, mintha csontos lenne. Tehát itt az ideje, hogy tisztességgel lefussátok
az összes patakkört és ne csak sétálgassatok és
pletykáljatok tesin! Én ezt már megtettem az
utóbbi időben és már simán lefutom a kiadott köröket, amitől nem csak jobb közérzetem lesz(!), de
még Csöpi néni is megdicsér és a társaimnak is
„menőzhetek” vele, ami azért lássuk be akármilyen kicsinyes dolognak is tűnik, azért jól esik.

Mondja ezt manapság egyre több fiatal (és nem
mellesleg csinos) lány. Pedig, ha pozitív szemmel
néznének a tükörbe megláthatnák, hogy még ha
van is rajtuk egy kis felesleg, úgy is szépek és úgy
is lehetnek vonzóak. Mert lássuk be, mit néznek
meg a fiúk először egy lányon? A mellét. És ha valaki eszeveszett fogyókúrába kezd, az bizony válthat kisebb kosár méretre. Emellett nem sok olyan
lányról hallottam eddig, aki azt mondaná, hogy
„Bárcsak kisebb lenne a mellem!”, sőt a legtöbben
épp az ellenkezőjére vágynak. Márpedig, ha nincs
pénzed, nem tudsz mást tenni, mint enni ahhoz,
hogy elérd az áhított méretet. Áttérhetnék a fenék problémára, de azzal is ugyanez a helyzet. Ha
ezzel még nem sikerült meggyőznöm az Updatecsajokat lenne még egy tippem a
„problémájukra”. Önbizalomhiány. Szerintem a
legtöbb lány, aki azt mondja (és nem hiszi), hogy
kövér csak azt szeretné, ha többen megdicsérnék,
és ezt ezzel próbálja elérni. Beáll a suli vécében a
tükör elé, elkezd rinyálni és addig folytatja, míg a
barátnői el nem kezdik magyarázni neki, hogy
mennyire szép és semmi baj az alakjával. Természetesen őt nem lehet erről meggyőzni, kitart az
érvei mellett. És hogy miért írtam, hogy csak
mondja ezt és nem hiszi? Mert valójában tisztában van vele, hogy csinos és az alakja is pont megfelelő. Egyszerűen csak nem tudja, hogy honnan
szerezhetne önbizalmat, ezért sopánkodik naphosszat, míg meg nem unja mindenki. Ez még a
jobbik eset (szigorúan véve, mert ez sem túl jó).
Rosszabb esetben az amúgy is vékony lány elkezd
fogyókúrázni, még rosszabb esetben hánytatja
magát, ami pedig már betegség (és még undorító
is). Aztán meg az lesz a baja, hogy túl sovány, meg
persze, hogy kiszárad meg összeszűkül a gyomra
vagy, hogy kórházba kerül. Haha, de hát ezt akartad nem? Akkor meg örülj neki, meg lett az ered-

Őze Fanny 10.b
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OFF
Egy slukk vagányság
Persze mind tudjuk, hogy a ciginek közösségkovácsoló ereje van, meg összehozza az embereket, ja
meg azzal is tisztában vagyunk, hogy egy gimnazista tizenévesnek olyan stresszes az élete, hogy
jóformán nem bír ki egy napot 5 doboz cigi nélkül. Hát ez kamu. Igazából a dohányzás az ifjúság
körében egy eszköz, ami „nagyobbnak és érettebbnek” láttatja őket, pedig pont ettől lesznek
éretlenek. Sokan azt hazudják magukról, hogy
rászoktak, ezért rohannak ki a metróból elszívni
egy szálat 2 megálló után, mondván, hogy már
nem bírják tovább, pedig csak imponálni akarnak.
Tetszeni a világnak, és megfelelni a divatnak, beleolvadni a többség masszájába. Nem, nem éri
meg szálanként 7 másodperccel megrövidíteni az
életünket, csak azért, mert a tömeg azt diktálja,
mellesleg a tüdőrák és a szájrák tökre nem menő.
Zárójel: röhejes, hogy néhány - magát függőnek
mondó – alak oly sok szál cigaretta után képtelen
letüdőzni, ezért a szájában tartja a füstöt
(szájrák), mivel, ha előbbivel próbálkozna valószínűleg fuldokló köhögő roham fogná el, ami gáz
ugyebár, hiszen mindenki úgy születik, hogy vágja, mit hogyan kell csinálni. Zárójel bezárva. Továbbá valóban vonzó sárga foggal és bűzölgő lehelettel csókot nyomni éppen aktuális párunk
orcájára? Erre persze azt mondanátok, hogy de
hát ő is dohányzik, így nem számit. Nem számít?
De, számít, sőt

duplán gáz. Sajnos mind ennek az oka az, hogy
ma a 21. században ciki, ha valaki tervez, ha álmai
vannak és egy megvalósíthatónak tűnő jövőképe.
Nevetséges, ha családot, gyereket akar, tisztességes munkát és boldog életet. Ha nem löknék ki
magukból a csoportok az ilyen embereket, kevesebb lenne a káros szenvedélyek pártolója. Hiszen
gondoljatok bele… Persze, majd, ha terhesek lesztek, vagy teherbe ejtitek leendő gyereketek anyját, majd leteszitek a cigit. És akkor mi történik?
Nem törlődik az addigi x év, amit már tönkretettél a dohányzással (gondolok itt: tüdő, száj, fogak
stb.) nem fog újra helyreállni. Lányok, valóban azt
akarjátok, hogy a pocakotokban fejlődő baba egy
dohos pincében érezze magát? Nem hiszem.
A társadalom, és a tömeg többnyire képtelen
gondolkodni. Mindenki azt teszi, amit a nagyok,
és mindegy mit tesznek, mindegy, hogy kik azok a
nagyok, úgy kell cselekedni. Egy viszont senkinek
sem jut eszébe, mi döntjük el, kik lesznek a
„nagyok”…
Ui.: Ha bárkit felbosszantottam, inkább futni
menjen, ne dohányozni. ;)
Ui2.: Igen, tudjuk, az is meghal, aki nem dohányzik, de nem mindegy, hogy mikor.

Mendrey Zsófi 10.b
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S ZERINTEM
Erin Morgenstern: Éjszakai cirkusz
Az Éjszakai cirkusz bevezet minket a cirkuszok
titokzatos világába.
A cirkusz mindig
váratlanul érkezik,
és érkezését semmi
sem jelzi előre. A
könyvnek
két
főszereplője van az
egyik Celia és másik
pedig Marcó. A két
fiatalt
egy-egy
mágus
neveli
gyerekkoruktól fogva. Celiat apja,
akinek elég egyéni elképzelései vannak lánya
tanításáról és neveléséről. Marcót pedig egy

árvaházból hozza el a másik mágus. A két
mágus fogadást köt a két fiatalra, hogy
melyikük lesz a jobb illluzionista és, hogy
melyikük tudja majd jobban irányítani a
környezetét. A fogadásnak csak akkor lehet
vége ha valamelyikük nem éli túl, de a két fiatal
nem számít rá, hogy a kapcsolatukat még a
szerelem is bonyolítani fogja. A szerelemnek
minden történetben benne kell lenni, így ebből
a történetből sem maradhatott ki. A könyv nagy
sikernek örvend pedig eléggé új megjelenésű.
Én alig tudtam letteni, mert néha olyan volt,
mintha ott lettem volna és nem akatam kilépni
ebből a varázslatos világból. Remélem nektek is
fog tettszeni, Jó olvasást!
Piszker Barbi 10.b

Alyson Noel – Evermore
Kicsit Twilight-os, kicsit Harry Potteres, mégis más
és nagyon szerethető. Alyson Noel Hallhatatlanok
című szériájának első kötete az első szerelem bájáról és tisztaságáról szól, miközben a főhősnő mély
depresszióval küzd a tragikus családi autóbalesete
után, amiből ő került ki egyedüli túlélőként. Ever
életébe hirtelen toppan be Damen, a titokzatos,
eszméletlenül jóképű fiú, aki első látásra minden
lány szívét elcsavarja és nem mellesleg az egyik
legősibb hallhatatlan, aki több, mint 400 éves. Az
már más kérdés, hogy Ever látja mindenki auráját,
olvas az emberek gondolataiban (kivéve Damenében) és halott kishúgával beszélget. Nem egy
hétköznapi lány, az biztos. Amikor Ever és Damen
szerelme beteljesedni látszik, megjelenik Damen
volt barátnője-asszonya, Drina, aki bonyodalmak
tucatjait indítja el. Ajánlom mindenkinek, akik szeretik a Vöröspöttyös és romantikus könyveket egy
kis akcióval fűszerezve.
Csernák Ada 10.b
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DE...

The Avengers - Bosszúállók
Sportnyelven szólva, Joss Whedon rendező a
szuperhősök regimentjéből ütőképes válogatottat hozott össze. Éveken keresztül adagolták A Vasember, Hulk, Amerika Kapitány, Thor
és a többiek kalandjait, amely produkciók
most a Bosszúállókban értek össze igazi gigacsemegévé. Bár a túlreklámozása miatt kisebb
-nagyobb aggodalmakkal és egyben izgalommal ültem be a moziba a filmre, de azt kaptuk,
amit ígértek, megfeleltek az elvárásoknak.
Végre egy „popcorn-movie”, amiben a
kirakatiságán túl a történtére is rágyúrtak rendesen. Nyilván, hozott anyagból könnyebb jót
produkálni, hisz a szuperhősök korábbi filmjei
már megtették a magukét. Így a rendező képes volt ide-oda visszautalgatni, végül kaptunk egy szerteágazó, kiszámíthatatlan, mégis
teljesen érthető történetet. És hálistennek
végre nem ez a tipikus „hálívúdi” akciófilm,
aminek semmi jelentése sincs. Ugyanis a szokásos „ki az úr a szemétdombon” kakaskodáson túl teljesen eltérő személyiségeknek kell
összekovácsolódni egy ütőképes csapattá. A
legizgalmasabb kérdés persze az, miképpen
lehet ennyi szuperhőst összezsúfolni egy filmbe, úgy, hogy ne nyomják el egymást. Én a

leginkább attól tartottam, hogy Vasember
(Robert Downey Jr.) mellett a többiek az ő
árnyékban lesznek, de érezhető, ahogy a rendező az egyensúlyra törekedett a karakterek
között. Végeredményében én nagyon élveztem, két és negyedórára kikapcsolódtam. A
színészekkel is minden rendben van: Robert
Downey Jr. kisujjból hozza a milliárdos playboyt, Chris Hemsworth a Thor óta sok spenótot ehetett, de jót tett neki. Mark Ruffalo szerintem az eddigi legjobb Hulk, Jeremy Renner
pedig Legolast is leiskolázza. Tom Hiddleston
Lokiként hatalmat hajkurászó, öntelt és mégis
valahogyan megértjük a szándékait a
főgonosznak. Egy kisebb negatívumként talán
megemlíteném Chris Evanst, mert nála azt
érzem, hogy habár ő volt, aki vezette a csapatot, mégsem ragadott annyira meg a karaktere. Ettől eltekintve jól játszott, talán csak az
volt a baj, hogy nem hagyták kibontakozni a
karakterét rendesen. Végül, de nem utolsó
sorban a film legvégén az is kiderül, hogy lesz
folytatása a filmnek. Én már nagyon várom,
mindenképpen meg fogom nézni és mindenkinek csak ajánlani tudom.
Hutera Kata 10.b
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Barátság extrákkal
Dylan ( Justin Timberlake) és Jamie ( Mila Kunis )
egy sikertelen és csalódásokkal teli kapcsolatot
hagynak maguk után. Egy munka során ismerik
meg egymást. Már az első találkozásuk során
felfedeznek egy közös vonást egymásban. Elegük van a komoly kapcsolatokból és nem hisznek
a mindent elsöprő, igaz szerelemben. Hamar
barátság születik köztük, csak éppen némi extrával. Barátságukba a szex is beletartozik, de csak
az élvezet kedvéért, nem akarnak semmiféle
kötöttséget vagy érzelmeket. Ez a helyzet már
több filmből is ismerős lehet számunkra, pl
ugyanez a szituáció jelenik meg a Csak szexre
kellesz-ben is. Szóval, a történet nem túl eredeti,
ismerős sémákkal van tele A film elején nagyon
izgulunk, hogy vajon a történet végére összejönnek-e a szereplők? Na jó, nem! Valójában senki
sem izgul, hiszen mindenki tudja, hogy úgyis

egymásra találnak. Ha még életünkben nem láttunk ilyen jellegű filmet, akkor is megállapíthatjuk ebből a felállásból, hogy ez a „barátság” nem
fog zavartalanul működni. Már a férfi nő közti
barátság létezése is egy vitatott kérdés, nem
hogy az ilyen extra helyzet. Ezért nem okoz számunkra túl nagy meglepetést, hogy a két főhős
egymásba szeret, többet akarnak egymástól, de
ezt az elején egyikük sem hajlandó felvállalni.
Összevesznek, aztán kibékülnek, majd a végén
minden jól végződik és egymásra találnak. Bár a
történet nem túl eredeti, a kínos helyzetek és
humoros beszólások érdekessé teszik számunkra
a filmet, s persze a romantika, amely az egész
filmet megfűszerezi. Ez egy szórakoztató film,
mely által kikapcsolódhatunk, de azért ne várjunk tőle hatalmas szemléleti áttöréseket, meglepő csattanókat
Gergye Szilvi 10.b

K U LT U R S H O C K
Mi is a színház?
Mielőtt el kezdtem volna írni az tanév utolsó
cikkét, bevallom rengeteget gondolkodtam. Mi
lenne jobb? Egy cikk a jövő évi darabokról,
vagy egy az idén bemutatottakról? Végül
amellett döntöttem, hogy megosztom veletek,
szerintem miért olyan jó dolog színházba járni.
Akik ismernek, tudják, hogy néha megszállottá
válok, ha színházról van szó, pedig ez a kapcsolat még talán két éves sincsen. A színház számomra a harmónia, a béke szigete, mindamellett, hogy akár fájdalmat, szomorúságot is tud
nekem okozni egy-egy drámai darab. A színház
több mint 3D, mikor ott ülök, és tőlem pár méterre játszik a színész, érzem, ahogy feszülté
válik, ahogy boldog lesz, ahogy lélegzik. Látom,
ahogy végigfolyik egy könnycsepp az arcán.
Megélem a pillanatait, és egy este alatt lehetek bármi, amit a színház elém tár, akár szere-

lemről, halálról, vagy a lélek történéseiről van
szó. Ez a közelség az, ami a színházat színházzá teszi, és ez az ami ha egyszer valakit rabul
ejt, akkor soha többé nem engedi el,de nincs is
rá szükség. Végül azért egy bemutatót nem
hagyhatok szó nélkül. Szeptemberben a Madách Színház bemutatja a Mary Poppins című
musicalt. Mary Poppins gyermekkorunk egy
meghatározó alakja, és az ő története mindig
értelmet nyer. Gyermekként, mert mi is szeretnék egy dadát aki varázslatos helyekre visz
el minket, nagyobb fejjel, pedig megértjük, mi
is valójában Mary Poppins küldetése a mesében, és a mi életünkben is. Az évadnak sajnos
lassan vége, de a nyáron, ha elég szemfülesek
vagyunk, néhány szabadtéri előadást elcsíphetünk.

Fata Orsi 10.b
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LÉLEK LEHETŐSÉGE

És ezennel a 2011-2012-es tanévet LEZÁROM!
Imádom ezt a mondatot. Mindig akkora felszabadulást jelent, hogy ezentúl 3 hónapig nem kell
azzal törődnöm, hogy hányas lesz a matek dolgozatom, hanem végre tudok egy kicsit magammal is
törődni. Hogy mit jelent ez? Először is, rendesen
kialszom magam, aztán megint leépítem magam,
a nyár örömére és amikor már majdnem belefulladtam a hirtelen összezsúfolt programjaim halmazába akkor mondom azt, hogy állj. Illetve nem
is én mondom, hanem megunom. Kell egy kis pihenés, amikor az ember azt mondja: ma nem csinálok semmit, inkább elkezdek olvasni, vagy beszélgetek a szüleimmel, mert azt vettem észre,
hogy egyre kevesebbet beszélgetünk, mivel mindenkinek mindig van valami programja, vagy rohan valahová. A nyár tökéletes idő arra, hogy
helyrehozzuk emberi kapcsolatainkat. És itt nem
csak elsősorban a családra gondolok, hanem a rég
nem látott barátokra is. Év közben nagyjából csak
a közeli barátaimat látom, de nyáron mivel senkinek semmi dolga nincsen, akár messzebb is el lehet utazni, vidékre is, hogy találkozzunk egy-egy
régi ismerőssel, vagy rokonnal. De visszatérve az
olvasáshoz, én imádok olvasni. Körül-belül a hetedikes nyaramon volt az, hogy olyan mértékbe
unatkoztam, hogy rá vettem magam és levettem
egy könyvet a polcról és olvastam. Hihetetlen volt

számomra, hogy egy pár papír lap és sok-sok betű
ekkora élményt tud nyújtani. Azért szeretek jobban olvasni, mert amikor olvasok akkor szükségem van a képzelő erőmre is. Amikor megnézek
egy filmet akkor az olyan mintha a rendező megrágta volna azt a könyvet és a szánkba köpte volna. Nem is beszélve arról, hogy aki sokat olvas az
egy idő után megtanul írni és beszélni.
De nézzük meg egy másik irányból is a nyarat.
Amikor azt mondom nyár mindenki arra gondol,
hogy buli, strand, csajok bikiniben, szabadság, meleg stb. Arra bezzeg senki nem gondol, hogy szúnyogok, leégés, napszúrás, házimunka és ami a
legrosszabb hogy mindenki mindent elfelejt amit
eddig tanult. Amikor majd vissza kell menni a suliba és beülünk megírni a matek tesztet, hogy ki
melyik csoportba fog kerülni nem hogy azt nem
fogom tudni, hogy mik azok a függvények de a 4et és a 13-at is nehezemre fog esni összeadni! Na
jó, azért a helyzet nem ennyire drasztikus, de tény
hogy egy csomót kell majd ismételni. Összegzésül
azt tudnám mondani, hogy a nyarat mindenki úgy
osztja be magának ahogy akarja de én szánnék
egy kis időt magamra is, mert az embernek erre is
szüksége van, nem csak az állandó pörgésre és
bulira.
Vágvölgyi Gábor 10.dny
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S ZÖSSZENETEK
Bazi nagy lagzi: házasodik a nő, aki egy tonnásra akar hízni!
Míg a világ legkövérebb embere pár napja sírva mesélt súlyáról, Susanne Eman büszke méteres hurkáira.
Most férjhez megy. A 32 éves, kétgyerekes amerikai nő egy teljesen átlagos, nyolcvankilós férfiba szeretett
be, aki nem mellesleg szakácsként dolgozik és a főzés mellett leginkább a dundi nőkért lelkesedik.

Már a harmadik pasi állítja, hogy John Travolta
szexuálisan zaklatta!
Abszurd módon a harmadik úriember jött elő a legsúlyosabb vádakkal: ő
nem csak azt osztotta meg a világgal, hogy a legendás színész szexuálisan
közeledett hozzá, hanem komoly erőszak-kísérletről is beszámolt. Travolta
persze mindent tagad.

Kitiltották Indonéziából a "sátánista" Lady Gagát!
A botrányhősnek le kellett mondania turnéja legnagyobb show-ját, mert muszlim vezetők sátánizmussal vádolják. Lady Gaga mindent megtesz annak érdekében, hogy a világ legtávolabbi pontjain
élő rajongóihoz is eljuttassa a zenéjét, de úgy tűnik, nem mindenhol fogadják olyan szívesen a művészetét. Az énekesnőnek ugyanis le kellett mondania június 3-i fellépését, ahova több mint 52000 jegyet adtak el, csupán azért, mert az ország muszlim vezetői és politikusai nem szimpatizálnak vele.

Barátai rehabra küldenék Rihannát
Az énekesnő féktelen életmódja már közeli barátait is aggasztja. Nyílt
titok, hogy Rihanna egyik kedvenc időtöltése a féktelen partizás (már
amikor nem épp botrányos fotókkal vagy trágár üzenetekkel árasztja
el a netet). Nem régiben kórházba is került kiszáradás és kimerültség
miatt, amihez nagy valószínűséggel ez a káros életmód is hozzájárult.
Bár az énekesnő vélhetően még nem jött rá, hogy vissza kellene vennie kicsit a pörgésből, szerencsére barátai látják a problémát. Sőt,
szerintük ideje lenne rehabra mennie!

Epic fail: bejelentkezett, aztán kirabolta a netkávézót
Tökéletes, okosan kitervelt FEGYVERES rablásra került sor egy kolumbiai netkávézóban, amit két pasas
követett el. Annyira azért mégsem voltak okosak, mert az egyik lazán bejelentkezett a Facebookra a saját
nevével, mail-címével és fotójával, majd miután kinetezte magát, felállt, és fegyverrel kényszerítette a személyzetet a napi bevétel átadására.
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A KIK

HOMLOKON CSÓKOLTÁK A
MÚZSÁT

Kedves Irodalomkedvelő barátaim! Eljött az ideje
az évvégének, ezzel pedig eljött az Ady-sokk utolsó
száma is. Amint ígértem Nektek, három témakörben kívánom irodalmi oldaláról megvizsgálni a
Twiligtot. Először megnéztük az Újhold Rómeó és
Júlia-vonatkozásait, majd az előző számban egy
művészregény főszereplőjével hasonlítottuk össze
az Alkonyat művész-karakterét. A mostani számban kerül sor az Alkonyat harmadik irodalmi vonatkozásának földerítésére: Krisztus-értelmezés
Bulgakov Mester és Margarita című művében, illetve ugyanez a Twilight-sagában.

És a Twiligthban
Először az tűnt föl, hogy a ,,vérfarkasok” családjában túltengnek a bibliai, zsidó eredetű nevek. Jacob, Sam, Lea, Paul. A legkülönösebb név Jacob
nagyapjáé, Ephraimé volt. Persze volt a farkasok
családjában Quil meg Emily is. Ezek a Bibliában is
előkerülő nevek: Jákob, Efráim, Sámuel, Pál. Főleg
talán az Ószeövetséghez köthetőek, ahogyan a
farkasok családjának szerkezete is jobban hasonlít
a zsidó valláshoz: számon tartják az ősöket, fontos
a család, az öröklött címek, jogok. Cél a nemzetség
fenntartása. Nincs bűntudatuk szörnyeteg-létük
miatt, ezt öröklött dolognak tartják, nem találják
bűnnek. Ezzel pedig szembeállítható a Cullen-klán
egyértelmű keresztény identitása. A nagy kereszt a
Cullen-lakásban, a folytonos bűntudat, a gyilkosság miatti elkárhozástól való félelem. Nem születtek, hanem tették őket vámpírrá, ahogy egy keresztény ember sem születik, hanem keresztelik
hívővé, míg a zsidók születésüktől fogva zsidók,
eleve nemzetségnév is a zsidó. A farkasoknál mint
az Jacob ajánlataiból is kiderül, fontos az emberi
lét, gyermekek, földi boldogság. Egy vámpírvilágban azonban mindez esetleges, nincs szükség
gyermekre és földi örömökre, hogy valaki boldog
legyen. Az egész vámpír-valóság egy földi Mennyországhoz hasonlít, örök boldogság, örök szerelem. És egy utolsó észrevétel a vallási utalásokra a
műben: mielőtt Bella vámpírrá változna, nagyon
szereti Jacobot. Bella ember, Jacob ember, csak
alakváltó, azaz van némi farkas-természete is.
Hogy Bella szerelmet érez-e Jacob iránt, nem tudom, de tény, hogy mást, mint Edward iránt. Edward lenne a túlvilági, míg Jacob az evilági szerelem? Vagy Jacob tényleg pusztán egy alternatíva
volt Bella sérült lelkének Edward eltűnésekor?
Nem tudom, de tény, hogy átváltozása után Bella
Jacobot megszűnik pótolhatatlannak érezni. Egyszerűen elmúlik a szenvedélyes érzés, és marad a
sima barátság. Hogy miért? A kereszténység szerint a Mennyországba csupán emberek léphetnek
be, mivel csak az embernek van lelke. Kedves állatain nem jöhetnek velünk, sajnos, mivel nekik
nincs lelkük a kereszténység szerint. Elképzelhető,
hogy Jacob ezért nem lesz Bellának átváltozása
után annyira fontos? Mert Jacob egy állat, és az
állatok nem léphetnek be velünk a Mennyországba?

Alternatív vallásértelmezés a Mester és Margaritában

Nem kell megijednünk, nem bocsátkozom a Mester és Margarita című remek regény részletes
elemzésébe, hiszen akkor az egész újságot csupán
unalmas soraim tennék ki. Azonban egy-két dolog
mellett meg kell állnunk. Ugye, a Mester és Margarita összetett mű, ahogyan jellemző ez minden
huszadik századi regényre is. Három fő értelmezési
vonala van a műnek, az egyik egy evangéliumparafrázis, a másik egy szatirikus orosz társadalomkritika, a harmadik egy művészregény, ezek
összerakva együttesen teszik ki a regényt, megbolondítva egy kis Faustus-történettel. Nekünk a regény három fő aspektusa közül most az evangélium-parafrázis része szükséges. Mi is az a parafrázis? Fordítás? Nem, kicsit több annál, ugye az átírást nevezzük parafrázisnak. Amikor nem pusztán
lefordítunk valamit, hanem kicsit a jelentését is
megváltoztatjuk, vagy éppen a szavakat, mondatokat fordítjuk ,,félre”, hogy ezáltal az adott nyelvben jobban kifejezze a mű mondanivalóját. Bulgakov merész történettel indítja könyvét: Jeshua ha
Nocrit Pilátus elé citálják, ahol társalogni kezdenek. No lényegében kiderül, hogy Jeshua nem túl
jó ember, és nincs is varázsereje. Egyszerűen éleslátó, és ismeri az emberi lelket. Itt Pilátus meg szeretné menteni őt, azonban gyáva kiállni mellette,
ezért mikor Jeshuát keresztre feszítik, bár Pilátus
megkeresteti és megöleti Júdást, lelkének gyávaságáért kétezer éven át bolyongania kell, egészen
addig, míg el nem jön Mester, a művész, aki képes
lesz megírni Jeshua igaz történetét, amitől Pilátus
számára elérkezik a béke. Tehát valami ilyesmit is
gondolt a passióról Bulgakov. Nézzük, hogy a Bibliát hogyan értelmezi Stepheny Meyer.

Vámos Letti öregdiák
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S PORTNYÁR
Nem sokára itt a nyár – nekem már több mint egy
hónapja -, ami azért jó, mert az elején egy labdarúgó EB-t, a végén pedig egy Olimpiát fognak rendezni. Mivel az Olimpián több magyar lesz, például az én kedvenc úszóm, Gyurta Dani is indul,
ezért most a londoni esemény kerül középpontba.
A rendszerváltozás óta a magyar sport hanyatlása
leginkább az olimpiai szereplésükben tükröződik.
Bár a 1992-es barcelonai nyári játékokon még sikerült kimagasló eredményt elérni (11 arany, 12
ezüst, 8 bronz, 8. hely az éremtáblázaton), azóta
fokozatosan romló teljesítményünk a legutóbbi
pekingi olimpián ért a legmélyebb gödörbe. Kínában mindössze három aranyérmet, hat ezüstöt és
két bronzot szereztünk, ami hosszú évek után a
leggyengébb termés volt.

Szurkolhatunk viszont a férfiaknak, akik a legutóbbi
világversenyeken már megmutatták, hogy igen is számolni kell velük. A szerbiai EB-n például Franciaországot is legyőzték, ráadásul sokkal gyengébb mezőny
vár rájuk, mint az Európa Bajnokságon. Szerencsés
sorsolással akár második vagy harmadik helyen is
továbbjuthatnak olimpia csoportjukból, amit egyenes
kiesési rendszer követ, ahol bármi megtörténhet.
Tipp: 4. hely
Akik meglepetést okozhatnak
Mindezek után azonban, ha másodszorra is megnézzük a magyar mezőnyt, akkor tudatosulhat bennünk,
hogy még ha kevesebben is vagyunk, azért van pár
jóval nagyobb esélyesünk, mint legutóbb. Reménykeltő lehet például a frissen lezajlott debreceni úszó
eb, ahol minden idők legsikeresebb szereplését hagyták maguk mögött a magyar úszó fenoménok. A sok
érem persze lehet csalóka is, hiszen az Olimpián sokkal erősebb ellenfelekkel kell majd szembenéznie az
úszócsapatnak. Azt viszont levonhatjuk a szereplésből, hogy a Cseh Laci, Hosszú Katinka, Gyurta Dani
hármas mögé egyre többen nőnek fel. Jakabos Zsuzsanna, Kis Gergő és a visszatérő Risztov Éva mellett
megjelent Biczó Bence, Kozma Dominik, Verrasztó
Dávid, Verrasztó Evelyn és Kapás Boglárka is. Ez a
generáció pedig ha győzelmeket nem is, pár érmet
azért tartogathat. Reálisan aranyat a számát már két
éve uraló Gyurta Danitól és esetleg Cseh Lacitól lehet
várni, akinek nagy ellenfele, Phelps idén más számokra helyezi a hangsúlyt. Hosszú Katinka szintén
esélyes, hisz nyert már világbajnoki aranyat, azonban
a legutóbbi vébén csúnyán leszerepelt. Tipp: rengeteg
magyar
érem,
köztük
2
arany
Ha nem is toronymagas esélyes, de bizakodhatunk
Sidi Péterben is, aki sportlövőként az elmúlt két évben nyert már világ -és Európa-bajnokságot is, valamint több ezüstöt is szerzett. A birkozók közül Deák
Bárdos Mihály és társaiban, míg a cselgáncsozóknál
Ungvári Miklósban bízhatunk. Nagy reményeink lehetnek az öttusázó Marosi Ádámban is, aki pár éve
világbajnok lett egyéniben. Tipp: 1 öttusa arany, 1
birkózó érem és 1 sportlövő érem.

A sötét felhők
Az idei játékokra előre tekintve elsőre azt mondhatjuk, hogy nagyobb sikerben idén sem bízhatunk. Ezt alátámasztja az is, hogy amíg Kínába 174
sportolónk utazott ki, addig a londoni eseményre
eddig mindössze 145 sportolónk kvalifikálta magát, és ez a létszám már lényegesebben nem is
fog növekedni. Emellé még betársulnak azok a
sötét fellegek is, amik a magyar sikersportágnak
számító vívás fölött gyülekeznek. A legutóbbi
Olimpián már így is súlyos kudarcként kellett
megélni az érem nélküli teljesítményt, ezúttal pedig még jóval kevesebb vívónk dolgozhat a javításon. Szintén nem túl fényes a helyzet a vízilabda
válogatottunknál. Hiába az elmúlt három olimpiai
diadal, Peking óta egyetlen világeseményen sem
sikerült nyerni. A mezőny ráadásul bivaly erős:
Szerbia, Montenegró, Olaszország, Horvátország,
Görögország, Spanyolország, Egyesült Államok.
Nehéz lenne megemészteni azt a tényt, hogy
ezúttal nem a mieink lennének a világ legjobbjai.
Ugyanakkor ott van az a tény is, hogy Athén és
Peking között szintén nem állt túl jól a válogatott
mégis mi örülhettünk a legfontosabb torna végén.
Fájdalmas hiány, hogy a női kézisek nem lesznek
idén ott Londonban, akik csupa szív játékukkal
minden Olimpián megörvendeztettek bennünket.
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S PORTNYÁR
Akik a legnagyobb esélyesek

Fontos megemlíteni azt is, hogy most nyáron
jóval közelebb játszódnak az olimpiai játékok,
ráadásul a nagyszámú angliai magyarság szurkolásának hatására kettőzött erővel hajthatnak
majd sportolóink. Tippek összesítve: 7 arany, 3
ezüst, 8 bronz
Danok Vince öregdiák

A legnagyobb arany esélyesünk az kétségkívül Berki
Krisztián. A lólengésben már hatszoros Európa bajnok tornász, ha nem nyerné meg az Olimpiát, azt
hiszem, minden idők legnagyobb igazságtalansága
lenne. Tipp: 1 arany
A másik jellemzően siker sportágnak számító ágazatunk a kajak kenu szintén jelentősen visszaesett a
legutóbbi Olimpián, reméljük idén azért újra magukra találnak és legalább két aranyat és mellette pár
ezüstöt is szállítanak. Tipp: 2 arany és pár érem
Atlétikában a kalapácsvető Pars Krisztiánnak szintén
komoly esélyei vannak. A folyamatosan egyre feljebb lépő atléta a legutóbbi vébén ezüstérmet szerzett, azóta pedig vezeti a világranglistát is. Mellette,
ha nem is arany, de érem esélyes Kövágó Zoltán is
diszkoszvetésben. Tipp: 1 arany

MOZDULJ
Miért jó a tesi óra?
sen még meg is szerethetnéd. Hidd el így van!
Utáltam futni, gyűlöltem a patakköröket. Aztán
egyszer azt a feladatot kaptuk, hogy rögtön hármat fussunk le (azelőtt a max 2 kör volt) és akkor
úgy voltam, hogy, ha ezt lefutom, bármire képes
vagyok (kis romantikus stílusjegy*) és lefutottam,
mégpedig megállás nélkül. Büszke voltam magamra nem tagadom, és azóta még a tesit is megszerettem. Elég egy dologban teljesítened egyszer
olyan szinten, amit még magad sem hittél azelőtt,
hogy meg tudod csinálni és máris jobb kedvvel
fogsz bejárni órára. Ha magadtól nem megy, fogadj valakivel és legalább lesz egy kis motivációd
is. Aztán lassan azt veszed majd észre, hogy egy
patakkör már meg se kottyan. Tehát készüljetek,
szeptemberben végre újra lesz tesi!

A fenti kérdésre egy fél évvel ezelőtt még én is azt
mondtam volna, hogy semmiért, csak, hogy legyen még egy tantárgy, amit minél többen utálhatnak. Leggyakoribb, amit hallok (és amit régen
én is szinte minden óra előtt elmondtam), hogy
„majd ha akarok sportolni, fogok”. Elárulok egy
titkot: nem fogsz. Ha eddig nem kezdtél el sportolni valamit önszántadból és/vagy még a tesi órát
sem szereted, akkor biztos, hogy nem fogsz magadtól egyik napról a másikra elkezdeni edzeni.
Miért nem? Mert az órához is úgy állsz hozzá,
hogy kötelező és te azért SE fogod megszeretni.
(Pedig nincs motiválóbb, mint Csöpi néni
„Kiváglak, mint azt a bizonyos macskát” feliratú
pólója.) Ha egyszer elhatároznád magad, hogy
végig csinálsz egy egész tesi órát becsülete-

*romantikus stílusjegy: túlzás (ha nem tudtad, ülj le, egyes :D
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Őze Fanny 10.b

S TRANGE
A gazdagabb araboknál az a szokás, hogy ha
valamit megdicsérsz, akkor azt neked kell
adnia. Így illik.

Angliában, ha nem a legközelebbi barátod az illető,
akivel találkozol, akkor eszedbe se jusson megölelni
vagy megpuszilni, az angolok számára ugyanis ez felér
egy zaklatással.

Koreában elvárás étkezésnél a csámcsogás,
ahogy bevett szokás a jó hangos böfögés is.
Teljesen természetesnek számít továbbá a fül
zsírtartalmának minden további nélküli eltávolítása.

Thaiföldön, ha két autós összeütközik, első
dolguk felmérni, hogy nem esett-e bajuk, a
következő pedig az, hogy megölelgetik egymást.

Indiában sokan a mai napig nem hajlandóak WCt használni. Ők inkább a szabadban engednek
utat a természetnek, mondván, hogy nem ülnek
rá egy olyan ülőkére, amelyen előttük már más is
ülhetett.

Japánban nem mosolyognak az emberek nyitott
ajkakkal, udvariatlanságnak számít ugyanis, ha
valaki a fogát látni engedi.

Ha illemtudó ember módjára szeretnél megjelenni
egy spanyol vendégségben, akkor felejtsd el a pontosságot, Spanyolországban ugyanis legalább fél órát
illik késni.

A törökök nem nézik jó szemmel, ha egy idegen férfi
megszólít egy nőt az utcán. A turisták jobban teszik,
ha kerülik ezt, ha nem akarnak összetűzésbe keveredni a nő családjával.

A távol-keleti népek gusztustalannak és tisztátalannak tartják a zsebkendő használatát, hiszen
nem értik, hogy valaki hogyan képes az orrából
származó váladékot a zsebében hordani. így ők
a szipogást támogatják, ahogy azt teszik a svédek is.
A bolgároknál igent jelent a fejrázás, és nemet a
bólogatás.
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T ESZT
Milyen nyaralás illik hozzád?
Mennyire van szükséged most a pihenésre?
nagyon kivagyok!
inkább feldobnám magam
so-so, az is kellene

Az alábbiak közül melyik a legfontosabb egy vakáció során?
nyugalom, kényelem
programok, látnivalók
ismeretszerzés, pörgés

A többiekhez képest általában mekkora csomaggal indulsz útnak?
kis helyen is elférek
általában ugyanakkorával
mindenkiénél nagyobbal

Szoktál emléktárgyakat, ajándékokat venni a nyaralás alatt?
inkább ott készítek valamit
talán egyet-kettőt
mindig veszek valamit

Szívesen próbálod ki a különleges helyi lehetőségeket?
nem vagyok nagy kísérletező
igen, ez is része a programomnak
hangulatomtól függ
Mi rontaná el biztosan a kellemesnek induló kikapcsolódásodat?
rovarinvázió vagy leégés
csúnya idő, pénzhiány
rossz szervezés, emberi bunkóság

Legtöbb a)

Legtöbb b)

Legtöbb c)

Nyugis nyaralás: Inkább kipihennéd magad ezen a pár
napon, és a pörgést, a bulikat a nyár másik felére hagyod, amikor már újult erővel indulhatsz útnak.

Látványos vakáció: Te szereted,
ha pihizhetsz, feltöltődhetsz valamilyen vízparton, de amint
visszanyerted az energiaszinted,
mehet is a városnézés, a kajakóstolás, a kalandok, a fotózás
és a pörgés

Kalandos üdülés: Fontos neked az ismeretszerzés, szívesen kipróbálsz új dolgokat,
lényeges számodra, hogy ne
legyen olyan napod a kikapcsolódás során, amikor nem
csinálsz semmit.
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K ARMIA

TA N Á C S A

Kos
Rengeteg embert ismerhetsz meg, és talán közöttük van az a személy, aki felkavarhatja az
életed. Ha azt mondtad korábban – esetleg a csalódások miatt -, hogy nem igazán érdekel a
szerelem, akkor most ezt pillanatok alatt elfeleded. A meglévő kapcsolatok megszilárdulnak,
talán éppen egy harmadik személynek a hatására. Talán ez a személy mindkettőtöket, de
leginkább téged alaposan megváltoztat, talán még a világnézetedet is átalakítja.

Bika
Valamit túlságosan szépnek látsz, és mivel óvatos vagy, nem is mered elhinni, hogy ez igaz
lehet. Jól teszed, mert olyan sok minden vagy már túl, és oly sok ígéret elhangzott, de nem
történt semmi. Most megint ígérgetnek, ami annyira valóságosnak látszik, de ne vegyél
még rá mérget. Főleg, ha pénzről van szó, és egy barát, vagy támogató is benne van a buliban. A szerelemben előkerülnek a korábbi sértettségek, a megbántottságok, azok a titkok,
amelyek kiderültek, és lehet, hogy most nem tudsz tolerálni.

Ikrek
Mintha sorsforduló előtt állnál, olyan események történhetnek ebben a hónapban az életedben, amelyek miatt kicsit talán megrettensz – habár nem tartozol az ijedős emberek
közé -, és utána rájössz, hogy ez nem is olyan rossz. A félelmedet teljes mértékben felváltja
a magabiztosság, hogy amit csinálsz, amire igent mondtál, ami történt veled, az jó. Ha ebben a hónapban utazol, netán nyaralsz, akkor nagyon jól fogod érezni magad, és ha a szinglik táborába tartoztál, akkor megismerhetsz egy olyan személyt, akivel a kapcsolatod hoszszabb távra szól.

Rák
A suliban nem alakul minden úgy, ahogy előre eltervezted, előfordulhat, hogy elvállalsz
egy feladatot, és még ebben a hónapban belekezdesz egy másikba. Vagy kapsz egy
olyan ajánlatot, amiről úgy gondolod, hogy képtelenség ellenállni, pedig ellent kellene. A
szerelemben felütheti fejét a féltékenység, ha már egy ideje együtt vagytok, most olyan
helyzet teremtődik, amikor megismerheted őt arról az oldaláról, amelyet eddig nem
tartott titokban, csak te nem vetted észre. És ez sötét fellegeket vonhat az eddig tiszta
és gondtalan szerelem egére.

Oroszlán
Vannak olyan dolgok, amelyeket akkor is el kell vállalnod, ha emiatt esetleg nem tudsz tükörbe nézni. Vagy esetleg segítséget kell kérned egy olyan embertől, akit nem tartasz semmire, és senkinek, de most olyan pozícióba került, hogy egyedül ő nyújthat neked támaszt.
Ha nyaralni indulnál, sokkal több pénzt vigyél magaddal, mint gondoltad, mert a pihenés –
bármennyi ideig tartson – sokba fog kerülni, többe, mint azt tervezted.

Szűz
Rafinált vagy, és senki sem ismer igazán. De ebben a hónapban megmutatod, hogy milyen
hatalmas erővel rendelkezel, és akinek valami nem tetszik, az tehet neked egy szívességet.
Mert olyan helyzetben vagy, amikor nem vagy rászorulva senkinek a jóindulatára, a támogatására, a saját tehetséged, az akaratod, az energiád, és persze a rafinériád az, amivel
megszerzed azt, amit akarsz, és akit akarsz. Azonban légy óvatos, ha tartós kapcsolatban
élsz, mert előfordulhat, hogy kockára teszed ezt a kapcsolatot egy olyan valakiért, akiért
nem lenne érdemes.
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Mérleg
Ha párkapcsolatban élsz, akkor nehezen nevezhető a viszonyod tökéletesnek és felhőtlennek. Úgy érezheted, hogy a partnered nem ért meg, és annyi mindennel el van foglalva, csak
éppen veled nem, mintha rád nem jutna ideje. Ami nem teljesen fedi a valóságot, hiszen
egy elég kemény páncélt húztál magad köré, pontosabban a szíved és a lelked köré, mert
félsz a sérüléstől. És csak nagyon kevés embert engedsz közel magadhoz. Megbízhatóságodat és hozzáértésedet értékelni fogják egy olyan helyen, amelyre talán nem is számítottál,
és ettől boldognak érzed magad.

Skorpió
Voltál már irigylésre méltóbb helyzetben is, de tudd, hogy nem kell feltétlenül ragaszkodnod ahhoz, amit elterveztél. Sajnos van benned nagyobb adag makacsság, és nem
hallgatsz olyanokra, akik kívülállóként jobban látják, milyen helyzetben vagy. Így aztán
át kell élned olyan dolgokat is, amelyek nem tartoznak az egyszerű esetek közé, viszont
óriási tapasztalatokra tehetsz szert, amit tanulópénznek is nevezhetnénk. És amelynek
majd nagy hasznát veszed. A szerelemben hajlamos vagy olyat gondolni a partnerről,
amivel nem rendelkezik.

Nyilas
A suliban, bár itt az év vége, ismét őrült helyzet alakulhat ki, ráadásul nem tetszik mindenkinek, amit csinálsz. Viszont népszerű leszel, és nemcsak a barátaid körében, hanem olyan emberek is imádni fognak, akiket csak felületesen ismertél, vagy leginkább
sehogy. A hónap eleji holdfogyatkozás furcsa hatással lesz rád, tulajdonképpen azt is
mondhatjuk, mintha felnyitná a szemed, és rájössz arra, amit rejtélyesnek tartottál. Ez
befolyásolni fogja a kapcsolatodat egy olyan emberrel, aki fontos az életedben.

Bak
Kissé csalódottnak érzed magad, mert mégsem úgy történt minden, ahogy vártad. Vagy
rájössz arra, hogy becsaptak. Ám lehet, hogy nem csaptak be, és senkit sem hibáztathatsz a csalódásodért, csak saját magadat. Ugyanis lehet, hogy te értettél valamit félre,
vagy nem figyeltél az apró részletekre, és ennek köszönheted most ezt a lelombozó érzést. Persze semmi sem tart örökké, és elég hamar össze tudod szedni magad, és talpra
tudsz állni. A szerelemben az izzó szenvedély váltakozik az őrült féltékenységgel…

Vízöntő
Ha szeretnél belekezdeni valamibe, akkor ez nem a legalkalmasabb idő, bármilyen korszakalkotónak is tartod a dolgot. Ugyanis bármennyire jónak tűnik, amely majd jó hasznot hoz, ebből semmi sem lesz igaz. Ugyanis számodra anyagi és szerelmi téren ez a
szép ígéretek hónapja. Amennyiben együtt élsz már hosszabb ideje valakivel, akkor teljesen más a helyzet, mert a partnereddel hol összekaptok, hol kibékültök, de inkább
szorosnak nevezhető a kettőtök viszonya.

Halak
Te vagy ebben a hónapban az állatövben a mentalista, vagy bűvész, de nevezhetünk
szemfényvesztőnek is. Mindenki inni fogja a szavaidat, mert annyira vágynak a szépre,
a jóra, a sokra, és te most olyan dolgokat mondasz, amely miatt a népszerűségi indexed a magasba lendül. A baj csak annyi, hogy ezekből a szép szavak elfedik a valóságot, amiről te is tudod, hogy előbb-utóbb kiderül, és akkor nagy bajban leszel.
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MÓKA MIKI

M Ó K AT Á R A
Melyik tej a fiú?
-A zacskós!

Az agresszív kismalac részegen támolyog hazafelé, egy lakótelepi háznál megáll, és elkezdi rugdosni a falat. Kiszól neki a farkas:
- Malac, ne rugdosd a falat, mert lejön a vakolat!
- Jöjjön, lerugdosom őt is!

- Se keze, se lába, mégis ott ül a
kocsmában. Mi az?
- Törzsvendég

- Miért alszik a gyereked a szekrény tetején?
- A múltkor leesett az ágyról és nem hallottam.

- Miért írják a szüzességet 2 s-sel?
- ???
- Mert mindig kétes

A főnök megkérdezi a titkárnőjétől:
- Mondja, Ibolyka, mit csinál vasárnap?
A titkárnő szemérmesen igazgatja a szoknyáját.
- Semmit, igazgató úr, igazán semmit.
- Oké, Ibolyka, de akkor figyelmeztetem, hogy ma még csak
szerda van!

Pistike felszáll a buszra és csordultig lóg a takony az orrából és elviselhetetlenül szipog. A mellette ülő öreg néni megkérdezi:
- Kisfiam van zsebkendőd?
- Van, de nem adok!
Sebész a műtét közben:
- Szikét, szeszt, vattát, szeszt, szeszt, szeszt, kísérőt!

A paraszt szánt a földjén. Arra megy a barátja.
- Hé, Józsi, meghalt az anyósod!
A paraszt nem válaszol, csak szánt tovább.
- Hé, Józsi, süket vagy?
- Nem, csak előbb a munka, aztán a szórakozás!
- Hogy hívják Pinokkió barátnőjét?
- Fabula.
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J UST

DO IT!

Saláta őrölt szezámmaggal és tökmagolajjal
Hozzávalók 6 főre:
1 fej lolo-rosso saláta
6 db vajretek
pritaminpaprika vagy kápia paprika
kígyóuborka
őrölt szezámmag (ezt őrlés előtt són megpirítjuk)
tökmagolaj

Elkészítés:
A hozzávalókat ízlés szerint aprítjuk.
Meglocsoljuk az olajjal (bármilyen más, hidegen sajtolt olajjal helyettesíthető, éppen mire vágyunk).
Megszórjuk az őrölt szezámmaggal

Bazsalikomos saláta
Hozzávalók 6 főre:
1 fej lollo rosso saláta
1/4 kg koktélparadicsom
1 csomag mini mozzarella
1 fej lilahagyma
1 tk kakukkfű
2 -3 ek aprított bazsalikomlevél
1 kk durvára őrölt tarkabors
1 citrom leve
1 ek méz
3 ek olívaolaj
Elkészítés:
A salátát nagyobb darabokra tépjük, a hagymát felkarikázzuk (fél főre), a koktélparadicsomokat és a mini
mozzarellákat elfelezzük, egy nagy salátástálba tesszük
A fűszernövényeket és a fűszereket öszekeverjük a citromlével, mézzel, olajjal, és nyakon öntjük vele a
felaprított zöldségeket. Átforgatjuk, és legalább egy órára hűtőbe tesszük.
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SZERINTETEK

A legszuperebb suliújság,
amit valaha olvastam! A
teszttől elkezdve a könyvajánlókig minden nagyon
kreatív és általában humoros is. Tetszenek a cikkek, a
képek és a címlap szerintem
mindent visz! Nagyon jó,
hogy mindig teljesen eltérőek az újság témái és, hogy
minden nagyon változatos!

Imádom a suliújságot,
mindig elolvasom az öszszes cikket és általában a
tanácsokat is megfogadom. Szeretek cikket írni,
és nagyon jó, hogy több
stílus is megmutatkozik
az újságban. Nagyon tetszenek a képek, és a hátlapon is mindig valamilyen érdekességre bukkanok.

Eszméletlenül jó az újság, minden van benne, ami csak kell, a
programajánlótól
kezdve a receptekig.
Nagyon tetszik a humor, az irónia és minden hónapban alig várom, hogy elolvashassam a következő kiadványt!

A suliújság soros számának
megjelenésekor sokan jobban tennék, ha nem ingbe
jönnének az iskolába, hátha
magukra kell majd venni azt
a bizonyos inget az off elolvasásakor. Tessék megfogadni mindenkinek az okos tanácsokat, mert csak Fluor gondolja úgy, hogy menő az, ha
olyat csinálunk, amit megbánunk majd holnap...
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