Megmondjuk megint,
hogy mikor van OFF,
de legyen kéznél zsepi,
mert nagyon kioszt!
Teszt:
Jól öltözködsz?

Anya,
apa
NEMÁR!

Wootsch
Fanni
a csillagunk
májusban

Adysokk
2012.1 Május

Gondolatébresztő
Már majdnem nyár van. Megkezdődik az utolsó hajrá. Már csak egy könyvet kell kiolvasni, már
csak egy témakör van hátra, már csak egy tanulmányrajz, egy anyag a művtöriből, egy modul az
ECDL-ből és MIÉNK A NYÁR, de most még nem lazíthatunk. Persze, fáradtak vagyunk mindannyian, és már nincs szünet évvégéig, de ezt a pár hetet már fél lábon is kibírjuk. A mai rohanó világban az embereknek már nincs idejük semmire, senkire, és csak később jönnek rá, hogy elhanyagolták az igazán fontos dolgokat. Hát srácok, álljatok meg egy percre, és gondolkozzatok! Lehet,
hogy anya, apa kiakaszt, és lehet, hogy „már megint talált valami kivetni valót”, de ők is mondják,
és a tanárok is, mindezt a mi érdekünkben. Úgyhogy azt tanácsolom, a rengeteg tanulás mellett,
próbáljunk meg egy kicsit hálásak lenni. Egy családdal töltött hétvége, egy anya-lánya
shoppingolás, vagy kocsikázás apuval rengeteg energiát ad, így hatalmas erőbedobással ugorhattok neki egy húsdaráló lerajzolásához! Zárójel: 2x annyit nézd a vázákat, mint a lapot, és AZT RAJZOLD AMIT LÁTSZ, NE AZT AMIT GONDOLSZ!
Mendrey Zsófi 10.b
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Programajánló
Zöld Pardon
Újra nyílt a ZP a Pázmány Péter sétánynál
sok fiatal örömére!
Programok:
Május 8-án kedden a Zorall zenekar csap
a húrok közé a szórakozó helyen 20 órai
kezdettel.
Május 9-én szerdán Kistehén slágereket
hallgathatunk, 11-én pénteken pedig
magyar elektronikus zenét hallhatunk a
Compact Disco előadásában.
Május 17-én csütörtökön undergorund
számokra bulizhattok a Hősök együttes
társaságában.
Május 18-án pénteken Supernem koncertet, 26-án szombaton Bikini slágereket hallhattok a ZP-ben.
14 és 18 éves kor között csak szülői kisérettel vagy zöldkártyával (amit előre kiváltva a
szórakozóhelyen szerezhettek be) léphettek be a Zöld Pardonba.
Belépők: 22 óra előtt a koncertek végéig 2 db 200 forintos érmével lehetséges, 22 óra után, illetve
csütörtökön egész este 1 db 200 forintos érmével lehetséges.

Fitbalance Aréna 2012
(http://fitbalance.hu)
2012. május 13-án, vasárnap 9 órától 18
óráig a Sportarénában vár a Fitbalance
Aréna óriási mozgásfesztiválja. Az Egészség
– Mozgás – Életmód triumvirátusa újra
fantasztikus fitnesz programokkal, életmód,
táplálkozási, mozgási és egészségügyi
tanácsadással valamint vásárral várja az
érdeklődőket. Az Aréna 5 színpadán a
legnevesebb trénerek vezetnek be egy-egy
edzésóra
világába,
többek
között
lesz fitness, aerobic, spinning, pilates, jóga,
box, dance és sok más izgalmas aktív
program. Helyszín: Papp László Busapest
Sportaréna 1143 Budapest, Stefánia út 2

Láthatatlan kiállítás
A Láthatatlan Kiállítás egy különleges interaktív
utazás
egy
láthatatlan
világba,
ahol
megpróbálhatsz eligazodni csupán a tapintás, a
hangok és az illatok nyomán. Bízz vakon! Ha
eljössz, Te is megértheted majd, milyen érzés az
egyik legtöbb információt adó érzékszerved, a
látásod nélkül élni, és hogyan erősödnek fel
egyéb érzékeid.
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Ballag már a véndiák
tovább, tovább...
Utolsó napok
Közeleg az egyik legfontosabb nap a végzősök
számára: május 4.-e, a ballagás időpontja.
Mindenki nagyon várja már szerintem ezt a
napot, azonban kicsit szomorúak is lehetünk,
elhagyjuk szeretett iskolánkat az Ady-t, amelyhez annyi szép emlék köt. Ez a gimnázium készített fel minket az érettségire, és az utána
következő életre. Nagyon sokat köszönhetünk
tanárainknak és az iskolának is egyaránt. Az
utolsó napokon már nem tanulunk olyan sokat, de legalább még együtt lehet ebben a néhány napban az osztály. Ezenkívül a végzős
diákok részesei lehetnek a szerenádnak. A szerenád abból áll, hogy bizonyos tanárok otthonaiba elmegyünk, és a házuk előtt éneklünk,
majd megvendégelnek minket. Általában süteménnyel és szendvicsekkel kínálják meg a diákokat, de van olyan lelkes tanár, aki külön vacsorát főz. Itt általában jókat beszélgetünk,
például arról, hogy ki hova megy továbbtanulni, illetve felidézzük az elmúlt 4, 5 illetve 6 év
emlékeit. A másik esemény, ami a ballagást
megelőzi, a bolondballagás. Ez általában a ballagást megelőző napra esik, amikor is a diákok
különböző humoros jelmezbe bújnak és végigsétálnak az összes termen, persze tanítás alatt.
Ez nem csak a végzősöket szórakoztatja, az
alsóbb évfolyamos diákoknak is tetszeni szokott ez a „bolondos” nap. Az idei ballagás pénteken 5 órakor veszi kezdetét, aznap a végzősöknek már nincs tanítás.

Mindenkinek nagyon sok ismerőse, rokona látogatja meg ezt a rendkívüli eseményt. Miközben a sok ember elfoglalja a „helyét” a medencében, addig a végzősöknek még egy utolsó
osztályfőnöki órájuk lesz. Majd egy rövid ünnepség és egy vonulás következik a termeken.
Sok csokorral, lufival a kezünkben próbáljuk
majd elviselni a meleget. Biztosan sok lánynak
könnybe lábad a szeme, és sok fiú elérzékenyül
majd. Az ünnepség végén, a diákok a családjaikkal mennek el vacsorázni. A hétvége után pedig megkezdődnek az érettségi vizsgák, amitől
mindenki nyilvánvalóan egy kicsit már fél. A
vizsgák után egy másfél hónapos szünetünk
lesz a szóbeli vizsgákig, majd egy bankettel végleg elbúcsúzunk az iskolától. Mindenkiben nagy
érzések dúlnak így az év vége felé. Nekem hiányozni fog az Ady, hiányozni fog a büfés néni, a
reggeli késések után kapott pecsétek, a focibajnokság Mezei tanár úrral, a patakkörök, a jó kis
iskolai programok, az osztálykirándulások, és
nem utolsó sorban nagyon sok ember. Hamar
eltelt ez az 5 év, ami azt jelzi, hogy nem volt
unalmas. Az egyetemeken is persze lesznek
osztályok, meg évfolyamok, de nehéz lesz ilyen
jó diákéletet találni, mint amilyen az Adyban
van. Büszke vagyok arra, hogy az Ady Endre
Gimnáziumba járhattam, és itt tölthettem középiskolás éveimet. Kéz és lábtörést minden
végzősnek az érettségin!
Bui Gábor 13.dny
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Csillagaink
Az Ady Gimi rengeteg csinos modell lánya közül most Wootsch Fannit kérdeztük hobbijával
kapcsolatban, akinek neve biztosan mindenki számára ismerős. A mosolygós, ambiciózus, fiatal hostess és modell lány elárulta nekünk hol kezdte és mik a tervei a jövőben.
M.Zs.: Mióta modellkedsz?
W.F.: 16 éves voltam ,amikor részt vettem életem első fotózásán.
M.Zs.: Hogy kerültél oda? Valaki ajánlott, jelentkeztél, vagy felfedeztek?
W.F.: Egy ismerősöm segítségével bemutattak egy fotósnak ,aki elkészítette az első fotósorozatot
rólam.
M.Zs.: Utána kellett még a segítség, vagy ment minden magától?
W.F.: A fotóstól kapott pozitív visszajelzés után, én kezembe vettem a sorsom és elhatároztam ,
hogy szeretnék ezen a pályán mozogni. Felregisztráltam rengeteg hostess közvetítő oldalra és az
egyik ügynökség kiközvetített Tunning Showra . Ez volt az ugródeszka nekem, aztán egyik munka
hozta , a másikat . Persze, rengeteg segítséget is kaptam utána.
M.Zs.: A barátnőiddel együtt dolgozol. Te szervezted be őket?
W.F.: Igen!
M.Zs.: Szüleid mit szólnak hozzá, hogy ezzel foglalkozol?
W.F.: Nekem csak egy tündéri anyukám van és saját állítása szerint mindenre büszke, amit elértem a
4 év alatt. Mellettem áll a döntéseimben és mindenben támogat . Általában kikérem a tanácsát a
nagyobb döntéseknél.
M.Zs.: Remek érzés mikor támogat a család, de a tanárok mit mondanak?
W.F.: Nem tudom, mit gondolnak erről, közvetlenül nem kaptam még se pozitív, se negatív visszajelzést.
M.Zs.: Konkrét terveid vannak ezzel kapcsolatban a jövőre nézve?
W.F.: A modellkedéssel kapcsolatban, nincs további tervem. Nem szeretnék, komolyabban ezzel
foglalkozni. Szándékomban áll tovább tanulni és júniustól állandó munkám lesz.
M.Zs.: Akkor ez amolyan hobbi.
Videoklippekben is szerepelsz, megismernek
az utcán, bevásárlóközpontokban az emberek?
W.F.: Igen, előfordult már, hogy megismertek .
M.Zs.: Mint egy sztár... J Köszönöm, hogy
szakítottál rám időt, és sok sikert a továbbiakban!
W.F.: Azért az túlzás!!! Én köszönöm a kérdéseid ! Viszont kívánom neked!
Mendrey Zsófi 10.b
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OFF
Okcső
Mondjátok millióan, mert ez menő, sőt, tök menő! Valóban. A 21. században akkor vagy valaki,
ha számodra mindenki senki. Hiszen imádni fognak, ha flegma vagy, teszel mindenre, ami számít
és eszébe sem jut senkinek se, hogy esetleg vannak érzéseid. Ergo nem vagy sebezhető, nem törődsz a kritikával, téged lehetetlen megbántani.
Persze, szép hazugság. Ez egy kép, és jobb, ha
rájöttök, nem kifizetődő ilyen álarcot hordani. Ez
a viselkedésforma ellehetetleníti az életeteket,
megnehezíti a kapcsolatok kialakítását, elvágja az
érzelmi szálakat, és a végén egyedül maradtok,
mint az a bizonyos kisujj. Papoltok az őszinte barátságról, míg sajátjaitokat megvetitek. Ne csodálkozzatok, hogy nincs, aki mindig mellettetek
áll, mivel ti taszítjátok el őket! Imádóitok és haverjaitok bőven akadnak, akik egy közös kép erejéig jól elröhögnek veletek, sőt meg is hívnak
fagyizni, de aztán köd előttük, köd utánuk. Majd
mindenki azt hiszi, hogy megszerezhetetlen gyémántok vagytok, de vigyázat, mert lehet, hogy
egy idő után senki nem akar majd megszerezni.
Ez az az ostoba viselkedési forma, ami manapság
futótűzként terjed a világban. Erről szól minden
második popsztár dala, erre tanít ezer meg egy
film, de ahol a legtöbbet tanulhattok, az egy ingyenes tanfolyam, bármikor regisztrálhattok, és a
bérlet korlátlan ideig érvényes, ez nem más, mint
a Facebook.

Igen, a flegmaság
bölcsője. Lásd: Flegma idézetek, Flegma
lánykák idézetei**,
Wikcsuh flegma idézetei, meg a többi.
Ha beállnátok a sorba, javaslom ezen
oldalak folyamatos
figyelemmel kísérését. Hasznos tanulmányokat folytathattok. Nagy kár, hogy az egész kamu. Hiszen emberek!... ha valóban nem érdekel, akkor miért osztjátok meg az egész világgal, ha találtatok jobbat,
akkor miért nem foglalkoztok inkább vele/azzal,
ahelyett, hogy ezt bizonygatjátok. Minek kell flegma fejes képeket feltölteni, ha úgyse érdekel semmi? – így hát az sem, hogy hányan lájkolják, hányan nem, vagy egyáltalán, hogy lájkolja-e valaki.
Érdemes a világnak ferde képet mutatni? Ilyen
korban még befolyásolható az ember, és sodródik
az árral. Felveszi azokat a viselkedési formákat,
ruhákat, és egyebeket, amik nem is passzolnak a
személyiségéhez (amit idővel kinyír), de úgy érzi
ettől lesz valaki. Valaki, és mivel mindenki ilyen
valaki akar lenni, ezért ő csak egy lesz az ezerből.
Próbáljatok önmagatok lenni, mert a tucatember
GÁZ.
Mendrey Zsófi 10.b

Gyerekek, nem menő:
lányok
ha már 12 „flegma fejes” képet töltöttél fel Facebookra, de megörvendeztetsz
bennünket a 13.-kal
ha a pólód a köldöködig ki van vágva. Persze a srácoknak tetszik egy darabig, de
egy idő után már nem izgalmas.
ha káromkodsz, és még az ’ebéd’ szót is a ’nem érdekel’-lel helyettesíted
és ha akkor is felveszed a nagyon divatos matrózcsíkos pólót, ha úgy nézel ki benne mint Gombóc Artúr csokimaraton után (a keresztbecsíkos ruha kövérít)
fiúk
az alapozó!!! (rózsaszín póló, retikül, és ha sírva fakadsz, mert az eső tönkre teszi a
0,5 centis hajadat, amit reggel vagy 40 percig igazgattál)
a rózsafüzér, ha meggyőződésed van róla, hogy a Biblia egy horrorfilm, amiben
Johnny Depp a főszereplő (és valószínűleg sok autósüldözés van benne)
ha vadidegenek BMW-je mellett fotózkodsz
Mendrey Zsófi 10.b
és ha még a büfés nénit is tesókámnak szólítod
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OFF
A facebook jótékony hatása az
Ahogy elnézem mostanában kedvenc közösségi
oldalunkat, az is elég jellemző rá, hogy minden
második és igen kedves felhasználó kíváncsi
arra, hogy milyen állat illik hozzá, milyen állat
lenne ha állat lenne, milyen esküvői ruhája lesz
(a fiúk is kíváncsiak erre, ami eléggé
megdöbbentő), valamint az indián nevük sem
hagyja őket hidegen. Ezek mellett még a
kedvenc jelenségem, az ízléses névválasztás,
mint például: Gihzih wok cshő, vagy Emyl
wagyok yelöly pls. Ilyenkor azért megnézném az
anyakönyvi kivonatát az embernek, hogy mégis
mi szerepel benne. Remélem, hogy ezek az
események nem csak engem botránkoztatnak
meg, mert akkor jobb, ha többet nem
látogatom a facebookot. Sajnos ezer és egy
másik kérdés merülhetne föl, amire nem tudnék
válaszolni, ahogy ezekre sem sajnos, de ha ti
igen akkor nyugodtan állítsatok meg a folyosón
vagy írjátok meg facebookon, de lehetőleg sok
‘h’ és ‘w’ betűvel cifrázva, különben nem fogom
érteni..:) Végül pedig egy jótanács csak, hogy
spóroljatok is egy kicsit: Mondjátok le a kábel
TV előfizetést, hiszen fb-n úgyis mindnről
tudosítanak, még arról is, amire marhára nem
vagytok kíváncsiak.
Haas Rea 10.b

Facebook. Ha ezt a szót halljuk biztos, hogy
eszünkbe jut a like, a bökés, a komment, a
poszt, az ncore és super farme felkérések, de,
amik még ezeknél is jellemzőbbek azok a
képek, a semmitmondó képek, amik egyes
embereket arra késztetnek, hogy kiposztolják
őket… sokszor, főleg, ha róluk készültek.
Szerintem mindannyian feltudunk idézni
legalább egy olyan ismerőst (akivel még sosem
beszéltünk), és naponta tíz képet is képes
magáról feltenni és kedvesen aláírni a
következőket: csúnya, lájk ha szted nem..:$,
lájkold, de ne a bejegyzést hanem a képet pls,
és még sorolhatnám a hasonló minőségű
címeket és hozzászólásokat. Természetes,
hogy ezek a képek kapják a legtöbb ‘tetszik’-et
és nyálas kommentet. Kíváncsi vagyok, hogy
mi készteti az embereket az ilyen
megosztásokra, lájkokra és hozzászólásokra,
mert nyilván, aki csúnyának gondolja magát
nem fogja megosztani a képét 500 emberrel,
az kiteszi a megkínzott állatok képét, aminek
szintén nincs sok értelme (sajnos).

Tanács/észrevétel:
A nutella finom, de enni kell, nem lefényképezni!
www.ncore.cc, ha valaki nem tudná. Nem szükséges több meghívót küldeni.
Attól nem fog a kutya feltámadni, hogy megosztod, hogyan kínozták és ölték meg.
Láttuk már a képedet, nem kell 10x megosztani.
Lájkolom, ha tetszik, ha nem, akkor feleslegesen kérsz meg rá.
Nem, a nyári szünet nem lesz hosszabb egy nappal, a te lájkodtól.
Van TV a lakásunkban, köszi!
Ja, meg ablak is…
Büszkék vagyunk, hogy tudsz sütni, de nem szükséges minden muffint egyenként
lefényképezni.
A nappalidban vagy. És?
Valaki mutassa meg a Wikcsih rezidenciát egy térképen, a GPS nem találja.
Mendrey Zsófi 10.b
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Szerintem
~Film~
Charlie és a csokigyár
Egy film, amit már mindenki látott, de senki nem tudja megunni. Ez a Charlie és
a csoki gyár. Johnny Depp,
mint mindig most is tökéleteset alakít ebben a 2005ös filmben. Röhögjetek ki,
de én először azt hittem,
hogy ő lesz Charlie, aztán
mikor elkezdődött a film és
megtudtuk, hogy a címszereplő valójában egy szegény kisfiú, akinek nincs akkora szerencséje, hogy
megtaláljon egy Arany bilétát rejtő Wonka csokit,
amivel bejuthat a titokzatos gyárba, kicsit furának
éreztem ezt a címválasztást. Persze szintén a címből
mindenki rájöhetett már az elején, hogy előbbutóbb úgy is minden jóra fordul, mint ahogy az lenni szokott és Charlie be fog jutni erre a különleges
helyre. Természetesen nem ő volt az egyetlen gyerek, aki bilétát talált, de ő volt az, aki a legbecsületesebb módon, és aki tényleg azzal a céllal vett csokit, hogy megismerje Wonka urat és a gyárát.

Nem azért, mert hajtotta a vágy, hogy mindent megszerezzen vagy mindenben az első
legyen. Még a titokzatos nyeremény sem foglalkoztatta különösebben, amit az egyik szerencsés kisgyerek kap. A gyárban aztán rengeteg meglepetés éri hőseinket. Willy Wonka
számos „teszt” elé állítja a kiválasztottakat,
hogy aztán eldöntse ki a legalkalmasabb,
hogy tovább vezesse az üzemet. Persze ezt a
versenyt a fentebb említett tulajdonságainak
köszönhetően Charlie nyeri meg, aki visszautasítja a mások számára kecsegtető ajánlatot. Ugyanis Wonkának az a feltétele, hogy
hagyja el a családját és költözzön a gyárba,
minden idejét új csokik és külön fajta édességek kifejlesztésével tölthesse. Az azonban,
hogy emiatt el kell hagynia a szeretteit, nem
fér bele a kisfiú értékrendjébe. De mint mindig itt sem maradhat el a happy end, így végül mégis Charlié lesz a gyár és persze az
egész családja sorsa is jóra fordul emiatt.
Őze Fanny 10.b

Csúf igazság
Az egyik legjobb film, amit valaha láttam. Van benne minden: humor, romantika, izgalom, ami csak
kell egy jó vígjátékhoz. A történet egy férfiről szól,
aki szerint minden nőt el lehet csábítani és egy
nőről, aki szerint minden hölgynek meg van a józan esze és szabad akarata. A pasi egy műsorvezető, aki elég sajátságosan és nagyszájúan végzi
munkáját a nő pedig a producere. Így hát fogadást
kötnek: a féri vállalja, hogy bebizonyítja főnökének, hogy azt csábít el, akit akar, sőt még a nő tanácsadója is lesz az ismerkedésben, hiszen biztos
benne, hogy módszerei tökéletesek. A két főszereplő között a sok marakodás és konfliktus mellett
már izzik a levegő, ám végül egymásba szeretnek.
De itt még nincs vége a történetnek…
G. Zsigmond Orsi 10.b
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Szerintem
~Könyv~
Elfújta a szél
A történet maga szecessziósháború idején
és az azt követő években játszódik. A regény eredeti címe a
Gone with the Wind,
nagyon nosztalgikus
hangú történet a polgárháborúban legyőzött déliek világából.
A főhősnő Scarlett
O'Hara aki egy tizenhat éves ünnepelt
lány, Észak-Georgiaiból. Amikor a történet elkezdődik Scarlett még csak tizenhat éves mire a regény véget ér egy huszonnyolc éves nőtől búcsúzunk. Ez a tizenkét év nagy változásokat okozott
mind Scarlett mind az akkori Amerika történelmében. Scarlett élete a háború előtt felhőtlen
volt, minden agglegény őt akarta meg szerezni,
de ő csak egy férfira vágyott igazán, arra a férfira
akit ő soha nem kaphatott meg, Ashley Wilkesre, aki már el volt jegyezve Melanie Hamiltonnal.
A regényben ők ketten képviselik a legjobban a
régi „Dél értékeit”.

Scarlett bevallja érzelmeit Ashleynek de a fiú
vissza utasítja. Scarlett azért hogy megmutassa
a fiúnak - nem érez iránta semmit - hozzámegy
Melanie bátyjához Charles Hamiltinhoz. Az esküvő után még mindig szerette Ashleyt és gyűlölte Melaniet . Melanie viszont őszintén szerette Scarlettet és tisztelte, örült hogy ő lett a
sogornője .Charles és Ashley a háború kezdetekor belépnek a seregbe de Charles hamar meghal fekete himlőben. Scarlett élete a háború
kezdetével egyre jobban bonyolódik, sok felé
utazgat, de végül Atlantában köt ki ,ahonnan
Melanie is származik és lakik. Scarlettnek udvarlója akad Rhett Butler személyében aki rögtön
felkelti a lány érdeklődését a modern látásmódjával, és ráveszi Scarlettet, hogy vetkőzze le a
gyászt amit Charles halála okozott és térjen
vissza a társasági életbe. Ezzel kezdetét veszi
Scarlett kalandos élete. Sokáig tudnám még
folytatni, de inkább olvassátok el, mert titeket is
biztosan magával fog sodorni a történet, ahogy
engem is. Jó szórakozást!
Piszker Barbi 10.b

Nyáron történt

És mit tehet akkor, ha ezek után közös szobába
„kényszerül” nővérével, aki egy teljesen más világot képvisel? Azonban főhősnőnk, Meg, túl tud
lépni az élet – apró - problémáin, hogy szembe
nézzen sokkal nagyobb horderejű bajokkal. Ezen
az úton segíti őt egy kedves öregúr barátsága,
illetve egy számára egyre többet jelentő hobbi a
fényképezés. Eddigi leírásom alapján még én magam is azt mondhatnám, hogy könnyed regényt
tarthat kézben az olvasó, de az eseményeket kibillenti a helyéről, Meg szülei viselkedésén végbemenő változás, illetve nővére rejtélyes megbetegedése… És mindez csak egy Nyáron történt…
és sosem lehet kitörölni.
Csató Viki 10.b

Lois Lowry Nyáron történt című kötetét először
kézbe véve arra számíthatunk, hogy egy könynyed, kellemes regényt
olvashatunk, de ez nem
teljesen igaz. Az írónő,
nagyszerű tájleírásokkal
és (legalább is az én képzeletemben) gyönyörű
virágképekkel
teremti
meg a történet lebilincselő hangulatát. A történettől azonban tanulhatunk sokkal többet is.
Mit tehet egy kamasz lány, ha a szülei bejelentik
eddigi életüket félretolva vidékre, pontosabban
a semmi közepére költöznek.
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Jó, de...
Rossz tanár
A Rossz tanár egy olyan
film, ami teljesen megfelelő, ha egy kis nevetésre
és romantikára vágyunk.
Egy igazán szórakoztató
film, tele humorral. A főszereplő, Elizabeth egy
tipikus ,,rossz” tanár. Lusta, nem tanít és a gyerekek is tartanak tőle, hiszen cinikus megjegyzéseivel gyakran bántó tud
lenni. Valójában Elizabeth
-nél ez csak a látszat. Igazából nem olyan gonosz ő, csak egy álarc mögé bújik. Mélyen, legbelül viszont nagyon sebezhető és magányos. Ez
egy igen gyakori karakter, nem okoz számunkra
túl nagy meglepetést. Elizabeth élete akkor válik
bonyolulttá, amikor beleszeret új tanár kollégájába. A helyzet nem éppen egyszerű, hiszen az
ideálisnak tűnő helyzetből nemsokára szerelmi
háromszög kerekedik, ahol természetesen az
egyik fél mindig vesztesként kerül ki a játékból.
Elizabeth elől kolléganője és egyben ellensége
halássza el imádott munkatársa szerelmét. A
rivális hölgy teljesen ellentéte Elizabeth-nek:
kívülről kedvesnek tűnik, belül viszont tele van
rosszindulattal és kárörömmel.

Kettejük párharca végigkíséri a történetet,
számtalan vicces helyzetbe kerülnek, melyek
ugyan jókedvre derítik a film nézőit, de azért
valljuk be, hogy nem túl valószerűek. Amit még
negatívumként tudnék felhozni a film kapcsán,
az az, hogy az események nem mindig logikusan
követik egymást, de ettől függetlenül nagyon
humorosak, tehát bizonyos szempontból nem
egy nagy alkotás, de a fim megtekintése után
arcunkon biztosan mosollyal fogunk távozni. A
történet során megpillanthatjuk Elizabeth valódi énjét, illetve azt, hogy hogyan lesz a rossz
tanár osztályából első. Elizabeth céljának elérése érdekében nem mindig folyamodik tiszta eszközökhöz, így természetesen bajba is kerül. A
történet végére azonban minden jóra fordul, s
végül Elizabeth-re is rátalál a szerelem egy
olyan férfi személyében, akit az egész történet
folyamán elutasított és lenézett, de miután sikerül teljesen elfogadnia önmagát, rádöbben,
hogy ez a férfi az, akire egész életében vágyott.
Minden megoldódik tehát: mindenki boldog
lesz, s a gonosz nő, aki elvette Elizabeth egykori
szerelmét, lelepleződik és börtönbe kerül. Tehát: elnyeri végső büntetését. Ez egy happy end
-szerű, tökéletes befejezés, s mivel itt végső
soron egy vígjátékról van szó, hogyan is festene
az, hogy végül a gonosz győzedelmeskedik?
Gergye Szilvi 10.b

Titanic
Az elsüllyeszthetetlen. A világ leghíresebb hajókatasztrófájának a 100. évfordulójának tiszteletére újra a mozikban minden idők 2. legtöbbet (Az első helyet a több, mint 2,7 milliárd
dollár bevételt hozó –szintén James Cameron
által jegyzett film- Avatar áll) jövedelmezőbb
filmjének digitálisan felújított változata. A 20.
századi Rómeó és Júlia története ugyanolyan
tragikus és drámai, mint az eredeti műben.
Jack és Rose szerelmének története manapság
alapdarab a romantikára vágyó és fogékony
nézőközönség számára, többek között a nők
körében közkedvelt a film. A két fiatal tiszavirág életű kapcsolatának végét mindenki ismeri; a Titanic elsüllyed, Jack meghal, Rose túlél,
de élete hátralevő részében szenved Jack hiányától.

Mennyi bőrt lehet lehúzni még a 11 Oscar díjjal
jutalmazott filmről? Rengeteget. James Cameron
klasszikusa a mai napig megállja a helyét a fejlett
technika környezetében, hiszen 15 évvel ezelőtt,
amikor leforgatták a Titanicot, már akkor hatalmas újítást hozott a filmipar történetében. A sors
iróniája, hogy pont egy évszázaddal rá, az Olasz
partoknál zátonyra futott a Costa Concordia nevű
luxushajó. Kinek ajánlom ezt a filmet? Azoknak,
akik szeretik kisírni a szemüket és szeretik a romantikus drámákat. És kiknek nem? Akik nem
bírják elviselni, hogy némely részénél a történetnek intra-vénásan adagolják a romantikát és akik
tervezik, hogy a közeljövőben hajózni fognak.
Csernák Ada 10.b
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Lélekfolyosó
A család fontos
A család fontosságát egész életünkben érezzük,
s elkísér minket utolsó percünkig. A család. Mi
jut először eszünkbe e szó hallatán? Feltétlen
szeretet, idilli családmodell, segítség és, hogy
mindig van, aki meghallgat. A család tagjai, főleg közeli családtagok, kikkel mindennap találkozunk, vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot,
tudják még, mi az a feltétel nélküli szeretet.
Ilyenek a szüleink, nagyszüleink, akik bármit
megtennének értünk, bármit feláldoznának értünk, csak azon egyszerű okból kifolyólag, hogy
nekünk jó legyen. Ők mindig szeretnek bennünket, igazi odaadással és rajongással vannak irántunk. Ez a feltétel nélküli szeretet, s az az energia s harmónia ami ebből a „csodaszerből” szabadul fel,

megteremti számunkra a biztos otthont, egy
„szeretet anomáliát”, egyszóval a családi idillt,
ami akkor is megmarad, ha már senki nem áll
mellettünk. Ha problémáink vannak, ha „ki akarunk szállni a világból”(akárcsak egy percre), vagy
ha lelki támasz kell, segítség párkapcsolati avagy
szociális életünkben, a család mindig ott áll mellettünk, mindig meghallgat bennünket, s mindig
kész tények elé állít, s próbál rajtunk segíteni. A
család azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen
„szerveződés”, melynek tagjai örök esküt
„esküdtek” nekünk, s azért megbecsülendő, mert
csak együtt lehetünk erősek!
Körmendi Isti 9.a

3 perc
Az életet egy ikertesóval, ki lehet fejezni egyetlen egy szóval: versengés. Már anya hasában
megkezdődött a harc köztem és Zsombi között,
hogy melyikünk lássa meg előbb a napvilágot.
Végül Zsombi 3 perccel nyert (mázli!), így abban
a szerencsés helyzetben van, hogy bármikor
elsütheti az aduász érvet: „MERT ÉN IDŐSEBB
VAGYOK!”. Hát néha szívás „öcsnek” lenni. Persze a harc folytatódott az óvodában. A bunyók
egyre durvábbak lettek, törött fogak, törött
csontok, vérző orrok, értelmetlen (tényleg az)
anyázás. Aztán az iskolában a harc színtere
megváltozott. A győzelmeket nem zúzódásokban mértük hanem: nőkben. Ma már érett, autonóm emberekként, beláttuk, hogy értelmetlen a versengés, hiszen az összetartás a fontos…
Pff…szép is lenne. A „lány front” megmaradt,
habár nem olyan feltűnően, a bunyók ismét kiújultak, de most már néha a harcok inkább észjátékra épülnek (stratégia!!!), és a primitív erőszak csak néha veszi át az irányítást. És persze új
- az eddigieket is felülmúló- front nyílt: harc az
autóért. DE!!! Az évek során annyira megszoktuk egymást, és olyan nagyon szeretjük a másikat (az istenért nem vallaná be), hogy el sem
tudjuk képzelni az életünket a másik nélkül. Biztosra veszem, hogy ő is ugyanezekkel a szavakkal fejezné ki az érzelmeit. (Aki ismeri tudja,
hogy most csak vicceltem.)

László Ádám 13.dny
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Szösszenetek
A férfi, aki repülőn lakik
Eléggé rápörgött a repcsikre Anthony Toth, az United Airlines globális értékesítési
igazgatója. Egybe be is költözött. A kissé megszállott pasas kaliforniai, Redondo Beach-i házának garázsában alakított ki egy meglehetősen életszerű repülőbelsőt,
amelyre több mint 44 millió forintot költött. Konkrétan megvette a Pan Am egyik
első osztályú kabinját, működőképes biztonsági övvel, oxigénmaszkkal, és másik 18
üléssel együtt.

Gigantikus aszfaltfestmény készült az Erzsébet téren!
Közel 36 órán keresztül dolgoztak Budapest belvárosában azon a
hatalmas aszfaltfestményen, amely a Star Warsnak állít emléket! A
Cartoon Networkön látható Star Wars: A klónok háborúja 4. évadjának indulása alkalmából hatalmas, összesen hetven négyzetméteres háromdimenziós aszfaltfestmény készült az Erzsébet térre. A
kép a közkedvelt animációs sorozat egy víz alatti jelenetét ábrázolja, ami a sorozat egészére jellemző lesz. A jelenetek jelentős része a víz alatt játszódik. Ez a vizuális újdonság ihlette meg a magyar alkotókat, a Suppré-Neopaint alkotócsoportot is.

Csalással került Madonna a toplisták élére?!
Az énekesnő új albuma hatalmasat tarolt, de sokan igazságtalannak tartják a
Billboardon elfoglalt első helyét. Az MDNA az idei év legsikeresebb albuma,
ezzel Madonna már nyolcadik lemezéről mondhatja el, hogy a Billboard Top
200 első helyén végzett. Ám sokan firtatják a helyezését, mert az elkelt példányok nem tükrözik száz százalékosan a ténylegesen megvett korongokat.

Kilences ikreket vár egy mexikói nő
Vélhetően május 20-án ad majd életet három fiú, és hat lány csecsemőnek az a Texas közelében élő
mexikói hölgy, akinek a korát nem hozták nyilvánosságra, azonban azt megtudtuk, hogy már büszke
anyukája egy hármas iker szettnek. Jelenleg is egy helyi kórházban kezelik, hiszen ilyen helyzetekben
automatikusan veszélyeztetett terhesnek minősül valaki. Amikor a várt csemeték neveiről kérdezték,
az anyuka csak ennyit válaszolt: „Korai még a neveken gondolkodni, egyelőre abba reménykedem,
hogy minden rendben lesz, és komplikáció mentesen szülök majd.”
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Családom és egyéb állatfajták
Anyu kiakaszt
Ugye téged is ki szokott akasztani anyukád? Hát
még szép. A sok aggódás, féltés, irányítás néha
az idegeinkre megy, pedig ők csak azért csinálják mindezt mert szeretnek minket, na meg
azért mert őrültek. Hogy milyen kimeríthetetlen
para-forrásokkal rendelkeznek az anyák? Nézzük! Ne menj el otthonról, de ha már elmész
akkor ne érkezz túl későn! Ne gépezz túl sokat
mert fáradt leszel, de tanulj annyit, hogy ne legyen 5 óránál több időd pihenni! Takarítsd ki a
szobádat, mert kupiba nem lehet koncentrálnia
a matekra, bioszra és a többire, na de ki akar!?
Rumliban is tudunk facebookozni, nem akadály.
Ne lógj túl sokat a barátokkal, mert elveszik az
idődet a fontos dolgoktól, mint például a házimunka! Ezeken kívül még az is kiakasztó, amikor
az anyák maguk sem tudják, hogy mégis mi lenne számunkra a jó. Ilyenek például a már említett barátok. Legyenek barátaid, de ne túl sok,
és ne túl furák. Ne fordíts rájuk túl sok időt, de
ha otthon nézed a tv-t akkor miért nem hívod
fel őket? Nincsenek barátaid?

Az is ellentéteket szül, hogy mihez vagyunk még
kicsik, vagy már öregek, és hogy, ha ahhoz elég
idősek vagyunk, hogy... ,akkor ahhoz miért nem,
hogy... Na igen ez biztosan mindenki számára
ismerős, kivéve, akik már betöltötték a 18. életévüket (ti itt ugorjatok pár sort!). Mi viszont,
akik még nem vagyunk nagykorúak, tuti, hogy
fel tudunk sorolni legalább (heti) egy olyan esetet, amikor elég idősek vagyunk ahhoz, hogy
bevásároljunk, vigyázzunk öcsire/hugira, kutyára, cicára, nyuszira vagy levigyük a szemetet,
stb. De ahhoz, hogy elmenjünk bulizni, fél10-nél
később érjünk haza, ott aludjunk barátnál/
barátnőnél... ahhoz még nagyon fiatalok vagyunk, hogy ilyeneket tehessünk beleszólás nélkül, legalább 40 évesnek kéne lennünk.
Mindannyiunkat fel tudnak dühíteni a napi anyu
-dilik, és tudunk rájuk nagyon haragudni, amikor megtiltanak nekünk ezt-azt, de lássuk be,
hogy hálásak lehetünk nekik, amiért megmentenek minket néhány jónak ígérkező, de végül
borzalmas bulitól, amiből jobb is kimaradni.

Amire anyu tanít:
1.Megbecsülni mások munkáját
"Ha mindenáron meg akarjátok ölni
egymást a testvéreddel, kint csináljátok! Most takarítottam fel."

5.Tornamutatványokat
"Most nézd meg, hogy néz ki itt hátul
a nyakad!"

2.Vallást
"Jobb lesz, ha imádkozol, hogy
kijöjjön a folt a fehér ingedből!"

6.Bőrön át táplálkozást
"Fogd be a szád és edd meg a vacsorád!"

7.Türelmet és kitartást
"Addig ülsz itt, amíg a spenót el nem
fogy!"

3.Az időutazás alapjait
"Úgy megcsaplak, hogy a jövő
héten térsz magadhoz!"

8.Meteorológiát
"Úgy néz ki a szobád, mintha tornádó söpört volna végig rajta!"

4.Logikát
"Azért, mert én azt mondtam!!!"

Haas Rea 10.b
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Családom és egyéb állatfajták
Apu kiakaszt
Apu egy fontos, ám de néha kiakasztó szereplő
az ember életében, szereti magát a család védelmezőjének mutatni minden helyzetben.
Legtöbbször csak akkor, amikor épp meg kell
„védeni” egy durva mozitól este nyolckor, vagy
egy „szórakozóhelyre emlékeztető” házibulitól. Ilyenkor maradéktalanul előtörnek belőle
az apai ösztönök és otthoni tv nézésre kényszeríti a gyermekét egy jó kis mozi helyett. Ez
érthető, meg nem is, hiszen az ő idejében még
nem voltak ilyen „durva” dolgok és igyekszik
megóvni minket minden számára idegen dologtól. (Persze vannak lazább apukák is, például az enyém, de a legtöbben sajnos szigorúak.)

A másik eset, ami elég kiakasztó tud lenni, amikor már annyira elhitetik magukkal: öregszenek,
hogy mindenre visszakérdeznek, még arra is,
amit értenek, vagy naponta többször kérdezik
meg az adott infót, hogy jobban rögzüljön. Ez az
eset sajnos nálunk is elég gyakori az autóban
hazafelé menet. A harmadik és egyben utolsó
dolog, ami fel tud húzni az a vicces üzenetek az
üzenőfalon vagy, esetleg máshol, amik elég kellemetlen helyzetbe tudják néha hozni az embert. Például egy számára vicces, de számunkra
kellemetlen becenevet ír ki valahova, ahol mindenki el tudja olvasni és jót szórakozik rajta.
Röviden és tömören ennyi negatív tulajdonsága
van a mi drága apukáinknak, de ezzel együtt
imádjuk őket.
Kárpáty Áron 9. dny

Kultúrshock
Május van, és egyre inkább közeleg az évad vége, de még van két hónapunk arra, hogy egy
kicsit Balaton előtt, a kultúra vizében is megfürödjünk. Ha szereted a nagyszabású musicaleket, és még nem láttad Az Operaház fantomját,
akkor itt az idő. A Madách Színház jegypénztárában, még lapul jó néhány jegy, ami arra vár,
hogy megvegyék. Ha szeretnél néhány órát önfeledten nevetni, akkor tudom ajánlani szintén
a Madách Színházban a Spamalot című musicalt, amit tavaly mutattak be, hatalmas sikerrel.
A jól ismert Gyalog Galopp című filmet zenésítették meg és vitték színpadra. Fontos, hogy
kedveld az angol humort, mert másképp visszafelé sülhet el a dolog. A Budapesti Operett Színház is tartogat még zseniális előadásokat számunkra. Ilyen például a Rebecca névre hallgató
darab. Kicsit krimi, kicsit romantikus, kicsit
őrült, de fantasztikus. Májusban még lesz néhány Borban a vigasz! – Lovagrendi Operett Gála. Közel három órán keresztül válogatás a legnagyobb operettek leghíresebb dalaiból.

Ingyenes borkóstoló a szünetben, az ország legfinomabb és legjobb minőségű boraiból. Végül,
ha már nyár van, igazán beiktathatunk egy
„Szép nyári napot”. Korban, ez áll hozzá a legközelebb. Gimnazista fiatalok nyári munkára mennek az osztállyal. A Neoton együttes dalainak
felhasználásával, teszik pezsdítőbbé a nyári paradicsom – feldolgozást.
Jó szórakozást kívánok!
Fata Orsi 10.b
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Focifront
Erősödik a Börtön válogatott
Komoly frissítés elé nézhet a börtönválogatott,
hiszen igazi nagyágyúkat állított elő a rendőrség a
nem rég felgöngyölített bundabotrány kapcsán. A
másodosztályú REAC csapatából egy kezdőcsapatnyi játékost kaphatnak, de rutinos labdarúgó érkezik még a Diósgyőrből és a Siófokból is. Persze,
hogy miért csak most került sor a már régóta esedékes erősítésre az nagy talány. Főleg, hogy a bundabotrányunkhoz szorosan kapcsolódó bochumi
ügyészség vádemelése már több mint két éve
megtörtént, és az akkor gyanúba került meccsekről egyelőre szó sincs. A Központi Nyomozóiroda
2011 nyarán kezdte csak meg a letartóztatásokat,
azóta már gyanúba keveredett a Haladás akkor
még posztján lévő vezetőedzője is. Idén tavasszal
azonban alaposan rákapcsoltak a törvény őrei, és
szinte egy az egyben lenullázták a REAC csapatát.
Alighanem Léderer Ákos elsüllyedt szégyenében. A
történet viszont még messze nem ért véget. A már
említett, gyanúba keveredett meccsekről egyelőre
továbbra sincs semmi hír, és akkor még ott vannak
a 10-12 évvel ezelőtti mérkőzések, amelyet egy
teljesen más bűnszervezet mozgatott. Bundameccset valószínűleg már mindenki látott. Bár engem és barátaimat sosem kerestek meg az Ady
Endre Gimnázium egyik félreeső, sötét mellékhelyiségében, hogy veszítsünk el egy meccset, de, ha
csak egy kicsit is figyelemmel követi valaki a magyar bajnokságot, akkor azért bőven találhat erre
precedenst. Láthattunk már durván égbe lőtt tizenegyest, 20 perc alatt 3 gólt nevetségesen bekapó,
majd abból a helyzetből 3 ugyanolyan nevetséges
gólt lövő csapatot, röhejes potyagólt vagy éppen
luftot rúgó csatárt. Nehéz szembesülni azzal, hogy
néhány szép emlék nem a kiszámíthatatlanul folyó
és ettől csodaszép élet műve, hanem az életből
tréfát űző pénzéhes játékosoké.

15

Pár hete vetítették a közszolgálati televízióban a
Becsöngetünk és elfutunk című oknyomozó riportsorozat bundabotrányról szóló riportját. Az
újságírók felkeresték a 2000-es évek idején zajlódó bundabotrányok egyik összekötőjét, aki
készséggel árult el bennfentes információkat.
Megnevezte a már, azóta hivatalosan is bundameccsé nyilvánított Dunaferr nemzetközi mérkőzését, de megemlítette a Zete manchesteri
vendégjátékát is. A „Karesz” becenévre hallgató
szerbiai férfi elmondta, hogy az akkor zajló bundameccsek bajnokságok kimenetelét is befolyásolták, illetve hogy a MagyarországHorvátország válogatott összecsapás is befolyásolva volt. Abba fölösleges belemenni, mennyire szégyenteljes cselekedet mindez egy labdarúgó részéről. Egy NBII-es játékos manapság 120180 ezer között keres, ami veri a diplomához
kötött óvónői szakmáért járó összeget is. Fel
lehet hozni a mentségükre, hogy átlagban 35
éves korukig tudnak csak focizni, de ezen idő
alatt rengeteg lehetőségük van arra, hogy előkészítsék a labdarúgó pályafutásukat követő
életüket. Nem vagyok REAC szurkoló, de kimeríthetetlen a szurkolói szeretetem egy másik
hazai klub iránt. Rég megtanultam már viszont,
hogy nem azt éltetem, ami a mez hátulján van,
hanem ami az elején. Egyelőre még nem derült
ki vesztegetési csalás az én kedvenc csapatommal kapcsolatban, de naivság azt hinni, hogy
nem is történt, de sajnos már azt is, hogy ezek
után már nem is fog történni.
Ezúton szeretném egyébként visszaverni az előző szám kapcsán velem kapcsolatban felmerülő
bunda vádakat. A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének továbbjutóit csak is a sport berkekben
összeszedett tapasztalatom, jártasságom és
kidolgozott sport szakmai érvek felhasználása
révén tudtam ilyen pontosan megtippelni. Efféle bűnözési tevékenység teljesen távol áll személyemtől, csak úgy, mint más bűnelkövetési
forma.
Danok Vince öregdiák

Teszt
Hogyan viseled a ruháidat?
a) Mindig összeöltözöm.
b) A ruháimban csak néhány dolog illik
össze.
c) Látszólag össze nem illő rucikat viselek, ami szerintem menő.

Mikor viseled a divatos ruháidat?
a) Mindig,hiszen csak az van.
b) Hétköznap,a suliba+randira.
c) Buliba

Milyen színű ruháidból van a legtöbb?
a) Lila, fekete, pink vagy fehér.
b) Fekete, meg amilyen megy a szememhez.
c) Mindenféle.

Milyen kiegészítőidből van a legtöbb?
a) Bizsuból:karkötő,nyaklánc,fülbevaló...
b) Sapiból:baseball sapka,kalap...
c) Táskából vagy övből.

Milyen ruhákat szeretsz viselni?
a) Mindenképpen divatos és feltűnő
darabokat.
b) Normál rucikat,egy kis extrával.
c) Kényelmes cuccokat.

Melyik színek tetszenek?
a) Lila vagy rózsaszín.
b) Sárgás árnyalatok.
c) Vegyes.

Legtöbb válasz a)
Nagyon jól öltözködsz, és ezt a barátaid is észrevették már. Kizárólag divatos cuccokban jársz.
Tanács: A te esetedben egy egyéni stílusra lenne szükség, hogy megtartsd a divatdiktátor címet.
Ha egyéni stílusod van, máris könnyebb két ruci között dönteni.
Fontos: Ne legyen két hasonló cuccod.

A legtöbb válasz b)
Jó ruciaid vannak, és jól is viseled őket. Képes lennél bármelyik kiszemelt fejét elcsavarni.
Tanács: Fontos, hogy ne öltözz túl cifrán, és ha azt szeretnéd, hogy megdicsérjék a cuccaidat,
mindig olyan ruhát vegyél fel, ami hasonló fazonú, mint a többieké, ráadásul lophatsz egy kis
ötletet is.
Fontos: Vannak alkalmak, mikor ki kell öltözni. De csak módjával.

A legtöbb vlasz c)
Nincs még egy olyan ember, aki úgy öltözködik, mint te, de ha ez nem lenne igaz rád, vezesd be
a divatosabb ruhákat.
Tanács: Ha mindenképpen tartani akarod az egyéni stílust, akkor szükséged lesz egy kis önbizalomra. Ha eddig mindig megdicsérték, vagy nem szólták le a ruháidat, akkor most sem lesz baj.
Fontos: Mindig légy biztos abban hogy jól öltözködsz, hiszen a személyiségedhez ez passzol.
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Akik homlokon csókolták a múzsát

Kedves irodalomkedvelő Barátaim! Fölmerült
egy újabb kívánság, mely szerint nézegessük
még továbbra is ezt az Alkonyat-vonalat, és vizsgálgassuk meg, miféle világirodalmi alkotásokkal mutat rokonságot a szöveg. Itt most a témákra gondolok, nem a korszakra vagy a szépirodalmi elismertségre. Első körben tehát egy
gimnáziumi irodalomóráknak is a perifériáját
jelentő kisregénnyel kívánom összehasonlítani
az Alkonyatot: Az arany virágcseréppel E.T.A
Hoffmantól. Hogy milyen tekintetben? Nos…
A művész karaktere
Tehát mi is a művész karaktere? Kicsoda az a
művész? No, hát ennek a kérdésnek több értelmezése van. Elsősorban azt nevezzük művésznek, aki alkot. Ír, költ, fest, rajzol, szobrot formál, zenét szerez. Ők különös emberek, mindenki tudja, hogy mások. Ha nem is hiszünk
benne, hogy ihletettségük transzcendens erőtől
származik, azért néma ámulattal szemléljük műveiket. Tudjuk, hogy valami plusz adottság ruházta föl őket. Életük gyakran tragikus: rövid
élet, alkohol, drog, dohányfüst általi befolyásoltság. Rövid, de tartalmas életük eredménye
pedig a rengeteg csodálatos, kivételes alkotás,
melyekkel mind jobbá tették világunkat.
Művészregény
A művész-lét magukat a művészeket is gyakran
megihleti, és ennek regényeikben látjuk az
eredményét. Az arany virágcserép című klasszikus nagyon érdekes alkotás: először szemünkbe
ötlik egy fura sztori valami fiúról, meg valami
varázslóról, meg valami kígyóról.
Aztán szépen lassan kiderül, hogy a főszereplő
fiú, aki a mű végére elnyeri a szép boszorka kezét, és egy alternatív világban boldogok lesznek
egymással, egyszerűen csak egy művész. Vagyis
ő a művész karaktere. Csetlik-botlik, valamiféle
képe van a világról, de igazából ebben a világban nem mozog tökéletes biztonságban. Azonban amikor belekerül egy másikba (egyszerre a
tevékenysége és a bűbáj által, tehát azzal, hogy
ír és azzal, hogy akinek ír, az egy varázsló), rögtön kecses lesz és hozzáértő. Végre terepére
került!

Ezen a ponton kapcsolódik tehát kérdéskörünkbe az Alkonyat-sorozat. Erre még nem
gondoltunk, igaz? Művész-karakter az Alkonyatban? Pedig ott van a szemünk előtt…
Bella Swan. A főszereplő lány, aki nem szép,
nem csúnya, de legalább átlagos. Csodás,
könnyebb vele azonosulnunk. Neve egyaránt
jelent háborút és köznyelvi latinban szépet. De
volna ott még valami. Ugyanis a leányzó béna.
Igazából ügyetlen. Fölesik, leejt mindent, ez
meg az sem sikerül neki normálisan. Tehát földi dolgokban nem mozog túl jól. A vértől elájul, az alig jeges úton elesik. Az ember nem is
figyelne ezekre a dolgokra, de a szöveg elég
konkrétan fölhívja rá a figyelmünket rendszeresen. És ezzel állítódik szembe a vámpírok
kecsessége, földöntúlisága. Mindent elkapnak,
mindent látnak-hallanak. Bárkit megvédenek
bármilyen cudar helyzetben is. Tehát pont az
ellentétei Bellának. De ebben az egész
katyvaszban nem ez a leglényegesebb, hiszen
mű végig az ellentétezésre épül. Ez egyszerű
alakzat. De ami ennél fontosabb, az Bella viselkedése előtte és utána. Beleszeret az ifjú vámpírba, és jól érzi vele magát. Annak dacára,
hogy a teljes történet alatt kismilliószor akarják megölni földöntúli gonosz lények. Ebbe a
veszedelmes világba pedig igazából Edward
miatt lép be, mert őt választja. Szemben a
nyugodt, nehézkes földi élettel, ő a hideg, kérdőjelekkel teli, ám ügyetlenkedés nélküli vámpírlétet választja. Bella a harmadik részben be
is vallja Edwardnak, hogy igazából vámpírráválásának Edwardhoz fűződő szerelmén túl
van még egy oka: ő jól érzi magát vámpírként.
Vámpírként gondolkodva, vámpírok között,
vámpírképességekkel. Illetve, hogy mindezek
reményeivel. És valóban, érezzük, hogy Bella
karaktere a művész, aki nem a saját, de az irodalom világában érzi magát tökéletesen otthon. Ehhez pedig metamorfózisra van szükség,
amit Bella be is teljesít a negyedik részben, bár
félig-meddig önkéntelenül. Így mégiscsak kibékülnek sorsával azon olvasók is, akik sült bolondnak tartják a vámpírlányka őrült döntését,
mellyel átlép a maga által választott világba.
Vámos Letti öregdiák
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Kos
Úgy tűnik, óriási hatással van rád a meleg és az egyre erőteljesebb napsütés. Az előző hónapokban észlelt láthatatlan nyugtalanság végre teljesen megszűnik, így újra kiegyensúlyozottság költözhet életedbe május folyamán, olyannyira, hogy egyébként tüzes jellemed szinte átalakul - igaz, csak átmenetileg. A hónap második fele
már alkalmas arra, hogy új kapcsolatokat építs, főleg baráti téren! Ha problémáid vannak a családoddal, közeli
barátaiddal, esetleg a szerelmeddel, akkor a hónap eleje kiváló időszak arra, hogy megbeszéld, és megoldást
keress a bajokra. Váratlan pénzügyi bevételre is számíthatsz, de ne költekezz azonnal!
Bika
A Bika jegyében járó Nap mindent megtesz azért, hogy kiválóan alakuljon május hava, csupán ülj fel a sors
szekerére, most biztos jó irányba visz! Kellemes, könnyed, színes és mozgalmas hónap következik, jelentős
mélypontokra biztos nem kerül sor. Pihenj, szórakozz sokat, most van itt az ideje egy kis kikapcsolódásnak,
ahová feltétlenül vidd magaddal családtagjaidat, vagy invitáld meg legközelebbi barátaidat. Az is lényeges,
hogy mély és intenzív érzésekkel vagy tele, s ez hozzásegít ahhoz, hogy a következő hetekben szinte bármit
sikerre vigyél, amit akarsz, ne hagyd, hogy elképzeléseidben meggátoljon bárki.
Ikrek
Május elején fáradt és nyűgös leszel pár napig, kissé nehezebben bírod a tempót, az elmúlt hónapban ugyanis
nagyon sokat tanultál, állandóan agyaltál valamin, a változtatás központi téma most nálad. Még szerencse,
hogy május harmadik hetétől sokkal jobban fogod érezni magad a bőrödben, az élet minden területén, új barátságokra, vagy akár új szerelemre találhatsz - ez akkor erősödik fel, amikor a Nap az Ikrek jegyébe ér. Napról
napra nyitottabbá válsz minden újdonságra, mindenkire és mindenre odafigyelsz, s könnyebben megérted és
átérzed mások problémáit, hathatós véleményt mondasz, s jó hatással leszel környezeted különböző tagjaira.
Rák
Senki nem tudja megállítani azt a szerencsesorozatot, mely most ér el hozzád. Egész május folyamán nagyszerű lehetőségek nyílnak meg előtted, a legváratlanabb helyekről kaphatsz információkat, felajánlásokat, megkereséseket. Itt az idő, hogy bele fogj valami újba, tanulj valami izgalmasat, vagy letegyél már egy esedékes
vizsgát (nyelvvizsga, jogsi). Csupán a hónap közepén kell egy-két kisebb kellemetlenségre, nézeteltérésre,
megoldhatatlannak tűnő probléma felbukkanására számítanod, de ez csak azért következik be, mert túlságosan leterheled magad, s nem tudsz egyszerre ennyi felé figyelni. Ám mégis szerencsésnek érezheted magad,
mert minden problémát le tudsz rendezni.
Oroszlán
Ott csap le májusban a szerencse, ahol a legkevésbé várnád. Merkúr és Vénusz együttes és hathatós segítségével egy új, váratlan szerelem jelenhet meg az életedben, esetleg a meglévő fellángolhat, elmélyülhet. Ha
eddig szingli voltál, most nem menekülhetsz az elsöprő szerelem érzése elől. Karriered terén szinte könnyed
sikereket érhetsz el, kitartásod végre meghozza a várva-várt eredményt, amiért olyan sokat dolgoztál az elmúlt hónapokban. Vitás kérdésekben ne a hirtelen indulat vezessen, fontold meg alaposan, kinek mit mondasz. Mindig tartsd észben, hogy: lassan járj, tovább érsz, s ezt terjeszd környezetedben is.
Szűz
Bármi történjék, vértezd fel magad, mert hullámhegyek és hullámvölgyek kísérhetik május havát. A hónap
első fele - még számodra is meglepő módon - kissé döcögős lesz, ugyan csak néhány, de jelentősebb probléma
keserítheti mindennapjaidat, ráadásul hiába tudod, mi a megoldás, valahogy most semmi nem megy egyszerűen. De légy kitartó, mert 8-át követően igazán mozgalmas és egyre pozitívabb napok állnak előtted, sok sikerrel és harmóniával kecsegtetve. A hónap utolsó napjaiban azonban kellemetlen hatását fejtheti ki egy kapcsolat, mely vitákat generálhat. Ezért már az esetleges konfliktus kialakulásánál is utasíts vissza minden támadást.
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Mérleg
Emberi kapcsolataid kerülnek a középpontba, s tetszik vagy sem, rendezni kell azokat, melyek mostanában
problémássá váltak. Szerencsére Vénusz és Jupiter együttes és pozitív hatása sokat segít május folyamán abban,
hogy minden érzelmi kilengést megfelelően kezelj. Tanulás terén azonban akadályokba ütközhetsz május első
napjaiban. Még mindig váratlan, sokszor ésszerűtlen konfliktusokba keveredhetsz, ugyanakkor más pozitív hatások miatt sok apró, örömteli pillanatra is számíthatsz. Ez a hullámvasútszerű hatás május végére teljesen megszűnik.
Skorpió
Tanulás terén nagyon sok energiát kell összpontosítanod, most nem megengedett a kapkodás vagy a szeleburdiság. Az a Skorpió jegyű, akinek már van stabil párkapcsolata, figyeljen oda jobban a dolgok alakulására, mert ha
elhanyagolod kedvesed, kellemetlen helyzetbe kerülhetsz. Ha még keresed álmaid párját, akkor a május hónap
egyáltalán nem kedvez egy új kapcsolat alapjainak a letételéhez, kivéve a hónap legutolsó napjait. Ekkor végre
ismét erőre kapsz, s boldogan, felszabadultan veted bele magad az életbe, használd kommunikációs képességed, bárkit levehetsz a lábáról. Érdemes fontosabb döntéseket ebben a pár napban átgondolni, és meghozni.
Nyilas
A rád köszönő pozitív hatások nem átmenetiek, hanem kitartanak egész májusban. A rég várt változások és csodák ideje jöhet el számodra. Különösen a pénzügyeket tekintve mosolyoghat rád a szerencse, nem kizárt, hogy
új munkalehetőség kínálkozik, amiből jelentős anyagi bevételhez juthatsz. Szerelem terén is komoly mozgások
mutatkoznak! Ezek a lehetőségek inkább a hónap első felében adódnak, így ne halogasd meghozni a döntéseket. Fogékonnyá válsz a szép és kellemes dolgokra, még a művészetek, a zene vagy a tánc is jobban fognak érdekelni, mint máskor.
Bak
Kapaszkodj a változásokba, mert ha nem teszed, a jó szerencse faképnél hagy! Május számos változás lehetőségét rejti, és nem csak holmi apróságokról beszélünk. Számodra különösen a hónap középső harmada kedvező,
amikor olyan dolgokat kínál fel a sors, melyekről el sem akarod majd hinni, hogy léteznek. Tanulmányaid terén
jelentős sikereket könyvelhetsz el, bármibe kezdj, az sikerülni fog. Bevállalhatsz egy utazást, költözést, könnyen
megoldhatod párkapcsolati nehézségeidet, vagy ha magányos vagy, akkor új szerelem kialakulását is hozhatják
ezek a hetek. Titkos szerelmi viszonyba is belekeveredhetsz, de ezzel azért légy óvatos!
Vízöntő
Legyen pontos és részletes akcióterved erre a hónapra, ha nem készültél el vele még áprilisban, akkor május
első napjaiban pótold! Fontos lesz, hogy minden a határidők szerint történjen, hogy tutira végére érj a dolgaidnak! Ugyanis már május első napjai úgy alakulhatnak számodra, ahogyan eltervezted, de annál sikeresebb lesz,
minél jobban építed fel a feladatokat. A változás szele már érezhető lesz 4-től, különösen érzelmek terén állhat
be igazán nagy fordulat. Ha van párkapcsolatod, nagy döntések meghozatalára alkalmas időszak ez a hónap.
Vagy még keresed a másik feled? Akkor jöhet a mindent elsöprő igazi!
Halak
Általában jól alakulnak az ügyeid, egy biztos, nem fogsz unatkozni májusban, sok feladat vár megoldásra. A
pénzügyek terén várhatsz érdekes fellendülést vagy külső segítséget, a szerelemben és tanulmányi téren is jól
alakulnak ügyeid. A havi csillagállások pozitív irányú változásokat hozhatnak, használj ki minden felbukkanó lehetőséget, bárhonnan is kerül utadba. Ha új munkakörre, költözésre, anyagi bevételre vagy szerencsés változásokra vársz, most minden a terveid szerint alakulhat! Használd ki ezt az időszakot, mert nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg is fontos lesz! Sokan lehetnek most rólad jó véleménnyel, ami a későbbiekben fog kamatozni.
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Ti írtátok
Együtt
Hosszú napom végre véget ért. Az iskolában folyamatosan írtuk a dolgozatokat, az edzés sem ment
olyan jól. Már reggel éreztem, hogy ez nem az én csütörtököm. Belépek az ajtón, köszönök mindenkinek. Anya fáradt mosollyal int és folytatja a krumpli hámozását. Körülnézek a konyhában, minden ragyogóan tiszta, a kondérban rotyog a leves, az eszközök a helyükön, tányérok lógnak a szárítón. Apa a
nappaliban idegesen kalapál számítógépén, mohón kortyolja gőzölgő kávéját. Zaklatottsága felkavarja
a szoba rendjét, aktatáskája a sarokban hever. Hiába köszönök, éppen éles vitát folytat a géppel, se
lát, se hall. A gyerekszobában gurgulázó nevetés tör ki. Belesek a nyitott ajtó résén: itt egy kisteherautó, ott egy hajas baba, a szék alatt egy kupac legó, a szőnyegen szétszórva terpeszkedik a társasjáték.
Öccseim és húgom maszatos arccal, fülig érő vigyorral vágják egymáshoz a szivacslabdát, jót derülök
rajtuk. Behúzódva a szobámba előveszem kedvenc CD-met és az ágyamra dőlök. Mámorító érzés kinyújtani a lábaimat, behunyom a szemem. Perceknek tűnő órák múlva eszmélek rá, hogy mélyen elaludtam, éppen apa dörömböl az ajtón. VACSORA!- kiáltja. Kipattanok az ágyból, szaladok kezet mosni.
Asztalhoz ülünk. Anyu felöltötte kipihent derűjét, apu idegszálai sem rezegnek már. Megcsókolják egymást. A kis lurkók megmosott pofival csücsülnek mellettem, huncutul, bökdösve provokálnak, hogy
borítsam az élére vasalt fehér terítőre a paradicsomlevest. Nem mondok semmit, csak rájuk kacsintok.
Az előétel után rántott hús lesz krumplipürével és céklával, a desszert gyümölcssaláta. Jó étvágyat!
Bada Bea 12.b

Mikor este lefekszem
Mikor este lefekszem bevilágít a Hold,
A családom minden rossztól megóv.
Tisztelem őket, jobban mint bárkit,
Itt a felelőtlenség senkit nem lázít.
Boldogan fekszem le, a szép napokra gondolok,
Mikor gyerekkoromba a játszótéren homokozok.
Beszélnek a szülök milyen okos,ügyes a gyermek,
Rosszat mondani egyikről sem mernek.
Egy nyalóka maga a mennyország,
Most is bárkitől elfogadhatnád,
Kincs az egész család,
Kinek van boldognak érezheti magát.

Mesevilág

Élet

Kinézek esténként az ablakon,
Az éjszaka olyan mint egy sötét fantom.
Játékok hevernek a földön,
Sikoltások a szekrény mögött.

Este a szörnyek a szekrénybe,
Tudod már hogy nincs ott semmi.
Ez egy gyereknek emlékek.
Felnősz és szíved egyre keményebb.

Kinyílik a szobám ajtója,
Bevilágít a szülők mosolya.
Rám néznek, tudom nem kell félnem,
Ők vigyáznak rám ameddig csak élek.

Anya az akit életed végéig tisztelsz,
Apa az aki dolgozik érted, óv és véd.
Kiskorodban velük mindennap nevetsz.
Szeretetüket soha nem kell hogy kérd.

István Viki 10.b
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Awesome
A kockázatos rekordokhoz tartozik az amerikai Robert Foster csúcsa, ő 13 perc 42 másodpercig tartotta vissza lélegzetét.

A folyamatos tetoválás rekordja 33 óra, a
legtöbb piercing egy emberen 230 darab.

A legtöbb, gyomorból kivett idegen tárgy száma 2533.
Egy falánk kanadai nő gyomrából kioperált holmik közt
volt 947 tű is.

A leghosszabb körmöket már mintegy 18 éve
növeszti tulajdonosuk: összeadva az ujjain
602 centi hosszúra nőttek a lenyúló karmok.
Idén új csúcstartója lett az egyik legabszurdabb kategóriának is: egy amerikai nő 5,43
másodperc alatt képes becsomagolni saját
magát egy cipzáras bőröndbe, egy német
férfi pedig megszervezte, hogy 51 ember zsúfolódjon egyszerre egy egyszemélyes ágyba.

Egy kaliforniai diáklány lett hivatalosan is
a világ leghosszabb nyelvének női tulajdonosa, mely kiöltve elég sokkoló látvány: egy laza mozdulattal képes megnyalni az orra hegyét, kinyújtva pedig a
nyelv vetekszik egy táblás csokoládé méretével. A nem mindennapi testrész egy
átlagos nyelv arányainak kétszerese, az
ajkaktól a csúcsáig mérve 9,7 centi hoszszú.

A világ legnagyobb Big Mac-falója Donald Gorske 2008. augusztus 17-ig összesen 23 ezer darabot habzsolt be a hamburgerből. Az amerikai férfi kedvenc szendvicse 37 éve töretlenül része a napi menüjének.

A németek büszkesége a világ legnagyobb mogyorós háromszöge, mely 450 kilót nyom, valamint öt és fél méter magas. Elkészítésén 20
pék fáradozott jótékonysági célokért.

Egy német férfi tartja a csókolózás mennyiségi
rekordját, ugyanis egy perc leforgása alatt sikerült
117 nőt megcsókolnia.

Az együtt zuhanyozás legje 152 ember közös tusolásával valósult meg a
bournemouth-i strandon, ahol egy külön erre a célra épített hatméteres zuhanyszerkezettel biztosították a vizet.
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Móka Miki mókatára
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- Lazítani kellene
a kislány copfján
Kovács úr.
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- Jean, mit tárcsáz a telefonon?
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- Semmit uram, csak a figyelmét akarom felhívni.
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- Doktor úr, tud javasolni valamilyen testmozgást, hogy lefogyjak?
- Igen. Forgassa a fejét vízszintesen jobbra,
majd balra, egymás után többször.
- És mikor gyakoroljam ezt?
- Amikor étellel kínálják.
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Pistike bemegy a boltba:
- Csókolom, egy kék színű magyar zászlót
kérek!
- De kisfiam, a magyar zászló piros, fehér,
zöld!
- Jó, akkor kérek egy pirosat!
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Nyuszika sétál az erdőbe, és
találkozik a bálnával:
- Hé, Bálna! Neked nem a tengerben lenne a helyed?
- De.
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Unoka konyhája
Csokoládés keksz földimogyoróval
Hozzávalók (kb 60 darabhoz):
7 dkg étcsoki
10 dkg puha vaj
15 dkg földimogyorókrém
1 csipet só
6 dkg cukor
1 tk. őrölt fahéj
2 tojás,
30 dkg liszt
1 tk. sütőpor
20 dkg sózatlan földimogyoró, sütőpapír

Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük 180 fokra (légkeverésesnél: 160 fokra), a tepsit kibéleljük sütőpapírral. A csokoládét durvára vágva aprítjuk. A vajat a földimogyorókrémmel, a sóval, a cukorral és az édesítőszerrel
habosra keverjük. Hozzáadjuk a fahéjat és a tojásokat, és addig keverjük, amíg a cukor feloldódik
benne. A lisztet és a sütőport rászitáljuk, és összegyúrjuk vele. Beledolgozzuk a földimogyorót és a
csokoládédarabokat. A tésztából dió nagyságú golyókat formálunk, egymástól 3 cm-re a tepsire teszszük, kissé ellapítjuk őket, és sütőben kb. 15-18 perc alatt aranybarnára sütjük.

Gyors almás pite
Hozzávalók:
1,2 kg alma,
4 ek. citromlé,
40 dkg puha vaj vagy margarin,
25 dkg cukor, 55 dkg liszt,
fél tk. fahéj,
3 dkg darált mandula,

só,
1 zacskó vaníliás cukor,
5 tojás,
1 zacskó sütőpor,
6 ek. tejszín,
10 dkg sárgabaracklekvár, a tepsi kikenéséhez:
margarin

Elkészítés:
Az almát meghámozzuk, négyfelé vágjuk, és a magházát kiemeljük. A húsát cikkekre szeljük, és citromlével meglocsolva állni hagyjuk. Közben 15 dkg vajat robotgéppel összekeverünk 10 dkg cukorral, 18 dkg liszttel, a fahéjjal, a mandulával, meg 1/4 tk. sóval, majd kézzel morzsalékossá alakítjuk. A
maradék vajat a maradék cukorral, a vaníliás cukorral és csipetnyi sóval robotgéppel habosra keverjük. Egyenként beledolgozzuk a tojásokat, és a tejszínnel váltakozva hozzáadjuk a sütőporral elvegyített maradék lisztet. Margarinnal alaposan kikent tepsibe simítjuk, sűrűn kirakjuk az almacikkekkel,
és megszórjuk a tésztamorzsával. Előmelegített sütőbe toljuk, és 175 fokon kb. 35 percig sütjük. A
lekvárt felmelegítjük, és óvatosan a forró süteményre kenjük. A kihűlt almás pitét tejszínhabbal kínáljuk.
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Kedves olvasók!
Szeretettel várjuk észrevételeiteket, javaslataitokat, ötleteiteket, hogy miről olvasnátok az adysokk@gmail.hu e-mail címre. Leveleiteket megjelentetjük az
újságban is (persze név nélkül). Várjuk a kritikákat! :)

Kedves érettségizők!
Eljött a ti időtök. Most mutathatjátok meg, mit tanultatok az elmúlt 4-5 évben, ha ezen túl vagytok, már bele is vághattok a nagy betűs ÉLET-be. Sok szerencsét kívánunk álmaitok megvalósításához, reméljük gyakran visszalátogattok hozzánk. Az Ady Gimi ajtaja előttetek mindig nyitva áll!

- Miért jó az érettségizőnek áprilisban?
- Mert már csak kettőt kell aludni és érettségi.
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