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B EGINNING
Kedves Olvasók!
Új tanév, új Adysokk. Sajnos magunk mögött kell hagynunk a nyarat, a szép emlékeket, de már
csak kicsivel több, mint 200 nap és újra miénk a világ, addig is el kell látnunk a feladatainkat, viszszarázódni a szokásos teendők unalmas világába. Kis-, közép-, majdnem nagy-, félig próba-, teljesen próba- és rendesen is érettségiznünk, vizsgáznunk, dogát írnunk, és felelnünk kell, hogy ötöst
kapjunk. Mindenkinek kitartást, sok erőt és energiát kívánok. Itt az idő, hogy pozitív csalódást
okozzunk, és bebizonyítsuk, hogy nem csak lógni és fecsegni tudunk. Gyerekek, elő a tollat és a
füzetet, leckeírásra fel!!!
Mendrey Zsófi 11.b
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FRESHMAN CAMP

Gólyaként

az esti szalonnasütés, karaoke-partyk, diszkók, portya,
sportfeladatok és a két egész napos strand, plusz a lányoknak az a kis délelőtti edzés, amit Zsófi tartott. Ezeken a programokon már nem csak az osztályt, hanem az
évfolyamtársakat is megismerhettük. A tanárok is nagyon jó fejek. Sajnos az osztályfőnökünk csak egy napot
tudott velünk tölteni, de a „pótofőnk”, Proksza tanárnő
mindenben a rendelkezésünkre állt. Így összességében
csodálatos egy hetet tölthettem az osztálytársaimmal,
akikkel mára nagyon jól összebarátkoztunk,a többi osztály diákjaival, akikkel szintén nagyon jó lett a kapcsolatunk, a KOS-okkal és a tanárokkal, akiket örülünk,hogy
megismerhettünk. Ez alatt az egy hét alatt két dolgot
tanultam meg: az egyik,hogy új embereket megismerni
mindig fantasztikus dolog és a másik,hogy it's a kind of
magic, magic, magic…
Borszuk Móni 9.b

Hát igen,a gólyatábor... Életem egyik legjobb hete
volt. Augusztus 6-án reggel iszonyat nagy „parákkal”
ébredtem. Csak arra tudtam gondolni, hogy egy
teljes hetet vadidegenekkel fogok eltölteni. Egy-két
embert azért már ismertem a szintfelmérőről, de
azért mégiscsak egyedül éreztem magam. Amint
fölszálltunk a buszra,ezek a rosszérzéseim elmúltak.
Dél körül, amikor megérkeztünk a táborba, elmondták a házbeosztásokat, utána volt egy kis szabad
foglalkozás és már délután meg is volt az első program: ismerkedés az osztályfőnökkel,a KOS-okkal és
az osztálytársainkkal. Jó volt, de itt még mindenki
egy kicsit feszélyezve érezte magát. A keddtől vasárnapig levő programok oldották föl igazán a gólyákat :

KOSként
Ahogy eddig minden évben, a suli ezen a nyáron is
megtartotta jó szokás szerint az újonnan érkezett diákok számára a gólyatábort. Ez alkalommal többek között engem is felkértek, hogy KOS-ként (KOrtárs Segítő) segítsek a tábor megszervezésében, és többedmagammal arra törekedjek, hogy ez az egy hét Kétbodonyban egy feledhetetlen élmény legyen a gólyáknak.
Amikor először belegondoltam abba nyár elején, hogy
milyen lehet átélni ezt az egy hetet ebben a szerepben,
még nem tudtam elképzelni milyen lesz pontosan. Azt
gondoltam, hogy nagy felelősséggel járhat ugyan, de
ezzel együtt nagyon jól fogom magam érezni. Aztán
később, ahogy szép lassan nagy pihenések közepette
eltelt a július problémába ütköztem. Arra jutottam,
hogy az lenne a legjobb, ha csak magamat adnám és jó
fej KOS lennék, nem egy diktátor, aki egész nap csak
rendet, fegyelmet tart a táborban ezzel kiérdemelve
mindenki utálatát. Ez viszont kevés lehet, valahogy
azért tekintélyt is kell szereznem, vagyis meg kellett
találnom az arany középutat. Csak azt elérni, hogy nyugodtan dumálhatnak, haverkodhatnak velem, aki a
ranglétrán a tanár és ő közöttük helyezkedik el, de
ettől még nem engedem meg, hogy a bokorban cigizzenek titokban bárki más tudta nélkül. Így hát augusztus második hetének hétfőjén elkezdtük a projektet,
amit én akkor már alig vártam. Persze minden kezdet
nehéz, ebben az esetben ez az első nap volt. Ekkor
még kicsit szoktam a környezetet, a helyzetet, idő kellett, hogy belelendüljek, de szerencsére elkaptam a
fonalat másnapra. Leginkább az egymás megismerésében segítő játékokat játszattuk a gólyákkal, de ez elég
egyértelmű volt számomra is.

Én Proksza tanárnővel, az egyik osztálytársammal,
Andival, és egy már öregdiákkal, Vámos Lettivel voltam egy csapatban, a 9.b. osztályt vettük szárnyaink
alá. Azt a 9.b-t, amely 14 lánnyal és 1 fiúval képviseltette magát a gólyatáborban. Engem is meglepett,
amikor az osztály névsorában csak egy szem fiú keresztnevet olvastam, de egyáltalán nem tartottam
ezt problémásnak, sokkal inkább rendhagyónak.
Szimpatikus volt nekem az osztály természetesen a
másik hárommal együtt, szerintem egy egész jó gárda
gyűlt össze, és lássuk be, ez nem volt hátrány. Természetesen itt is voltak nehézségek, olyan események,
amiket talán legmerészebb álmainkban sem gondoltunk volna. De ezek nem számítanak, én abban bízom, hogy mindenki csak a szépre, jóra, viccesre emlékszik: a sok játékra, strandolásra, sportra, fellépésre, a bemutatott színdarabokra és persze a megunhatatlan bumcsikibumra. Ez a tábor ugyan nem volt
piskóta, eléggé el is fáradtam a végére, de nagyon
élveztem és olyan tapasztalatokra tettem szert, melyeknek még nagy hasznát fogom venni a későbbiekben, arról nem is beszélve, hogy a szülinapom is erre
a hétre esett és ott helyben meg lett ünnepelve, amit
ezúton is nagyon szépen köszönök. Szóval ezekkel a
remek élményekkel feltöltődve azt kell, hogy mondjam nagyon jó kis gólyatábor volt, és szerintem a
résztvevők közül senki nem állítaná az ellenkezőjét,
tehát büszkék lehetünk remek helytállásunkra és a
végeredményre.
Kövér Andás 11.b

3

ELSZIGETELŐDVE
Konczert
Mindenki máshogy vélekedik a fesztiválokról. Van, aki imádja és mindegyiken ott van már a 0. napon, van, aki csak
egy-egy koncertre megy ki, van, akinek a szőr feláll a hátán már a gondolattól is, és van, aki még soha nem volt, de
minden vágya, hogy végre sátorban aludhasson és minden este tombolhasson a jobbnál jobb koncertekre. Én személy szerint az utolsó ˝csoporthoz˝ tartozom, tehát nem én vagyok a legmegfelelőbb ember, arra, hogy élmény
beszámolót tartsak a nyár egyik legnépszerűbb, sőt talán ’’A’’ legnépszerűbb fesztiváljáról, a Szigetről. A Sziget
Fesztivál Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, amit minden év augusztusában rendeznek meg Budapesten az Óbudai-szigeten. Idén a 11.a-ból Koncz Kristóf is ellátogatott az eseményre. Őt faggattuk
élményeiről.
H.A.: Melyik fesztiválon voltál, melyik fellépő/fellépők miatt
mentél, és mennyi időt töltöttél ott?
K.K.: A Sziget fesztiválon voltam, Sum 41 miatt, és egy napot.
H.A.: Fesztivál-szűz voltál, vagy máskor is jártál már ilyen
eseményen?
K.K.: Tavaly is voltam, akkor a Volt fesztiválon ugyanígy, egy
napot Sum41-ért.
H.A.: Mit gondolsz, mik azok a dolgok, amiket feltétlen vigyünk magunkkal egy fesztiválozásra?
K.K.: Ha egy napra mész, akkor minél kevesebb dolgot: egyik
zsebbe a pénz, amit ott úgy is feltöltesz egy ilyen kártyára (új
módszer a fesztiválokon), másik zsebbe a telefon, lehetőleg
egy nyomi teló, amit nem sajnálsz. Ha sátorral vagy akkor
hálózsák mert nagyon hideg van este, és nagyon sok WC
papír, mert az egyáltalán nincs.
H.A.:Mesélnél kicsit bővebben erről a kártyáról?
K.K.:Biztonságosabb, mert nem kell állandóan a pénztárcádat és az összes készpénzed magadnál tartanod. Ha elveszíted pénztárcádat, akkor a benne levő készpénzed nem pótolható, ellenben ha elveszíted a kártyád (az egyszerű kártyaregisztrációt követően) pillanatokon belül letilthatod azt,
a letiltás pillanatában megmaradt egyenleged pedig egy új
kártyára átírathatod. Kényelmesebb, mert a sok visszajáró
apró, az elázott vagy elszakadt papírpénz nem okoz több
kényelmetlenséget. Gördülékenyebb a kiszolgálás, mert
fizetéskor a kártyát csupán hozzá kell érinteni a kártyaolvasó
terminálhoz. Egy fizetés mindössze 2-4 másodpercet vesz
igénybe. Nem kell ellenőrizned, hogy jól adtak-e vissza, mert
nincs készpénzforgalom. Bankkártyás feltöltéssel a Fesztiválkártyádra az erre kijelölt pontokon közvetlenül is tudsz
pénzt feltölteni, nem kell külön bajlódni a pénzkivétellel.
Bankkártyás feltöltésnél, a feltöltött összegtől függetlenül
100 Ft díjat számolnak fel. A kereskedők csak és kizárólag a
Metapay Fesztiválkártyát (valamint bármilyen, forgalomban
lévő MasterCard® vagy Maestro® PayPassTM kártyát) fogadnak el fizetőeszközként, készpénzt nem.
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H.A.: Hogyan jutok a Fesztiválkártyához?
K.K.: Az első kártyát a Fesztiválkártya Feltöltő
Pontokon díjmentesen, az első feltöltéskor kapod
meg.
H.A.:Van más együttes vagy zenész, aki miatt kimennél egy fesztiválra, vagy ez csak a Sum 41?
K.K.:Tavaly kimentem volna a Riseagainst-re a
Szigetre, de nagyon drága volt a jegy, és fél éve
koncerteztek külön olcsóbban, valamint szintén
tavaly a 30 secondstomars-ra a Voltra.
H.A.: A koncerteken kívül mi az, ami kihagyhatatlan egy fesztiválon?
K.K.: . Ha sok pénzed van, akkor a bungee jumpingot ajánlom.
H.A.: Mi volt számodra a legnagyobb élmény a
Szigeten?
K.K.: Az amikor több száz ember egyszerre mozog
ugyanarra a zenére. Olyankor mindenki a barátod,
ha részegek, ha nem.
H.A.: Köszönöm az interjút, és még sok hasonlóan
jó fesztiválozást kívánok.:)
Haas Rea 11.b

ADY’S GOT TALENT
Nyár után ősszel egy télisportot űző lánnyal kezdjük az ez évi Csillagaink rovatot. Csató Viki 11. b osztályos
tanuló tagja a magyar női hoki válogatottnak, több megmérettetésen is bizonyította már helytállását a csapatban.. Őt faggattuk erről a lányok körében szokatlan sportról.
M.Zs.:Mióta hokizol?
Cs.V.: Hát korizni, azt hiszem 2009-ben december vége
felé kezdtem, rá két hétre már a kapuban álltam, szóval körülbelül januárban lesz három éve, hogy elkezdem a játékot.
M.Zs.:Nem a legnőiesebb sport. Hogy-hogy ezt választottad?
Cs.V.: Valójában ezt csak a felszerelés miatt mondják,
hiszen igen nagydarabnak tűnünk benne. Szerintem
cseppet sem durva sport, mi hokis lányok is hordunk
szoknyát és magas sarkút, a válogatottban is csinos
lányok vesznek körül, nem vagyunk drabális barbárok.
Egyébként a bátyám miatt kezdem el, aki akkor 17 volt
és a csapatában csak egy kicsi kapuslány volt, akire
nem lehetett rendesen „megküldeni” a pakkot, úgy
gondolom érthető okokból… szóval kellett valaki, aki
beállna, én meg mondtam Apunak, hogy ha megveszi a
felszerelést, akkor hokizok. És megvette.
M.Zs.:Mi volt eddig a legnagyobb megmérettetésed
ebben a sportágban?
Cs.V.: A legnagyobb megmérettetésnek talán a
tromsöi világbajnokságot kellene mondanom, de kint
lenni már szinte gyerekjáték volt, a kijutáshoz képest,
szóval a legnehezebb az azt megelőző válogatott öszszetartás
volt,
ahol
egy
másik
kapussal
„versenyeztettek” minket az utazó posztért. Csak kis
terhet raktak a nyakunkba, mondták, hogy az lesz a
mindent eldöntő nap, az mehet, aki aznap jobban teljesít. Nagyon kicsin múlott, hogy most az én vitrinemben van a VB arany.
M.Zs.:Gratulálunk, de mennyi időt vesz el a hoki a többi elfoglaltságodtól (pl. barátok, család, tanulás)?
Cs.V.: Sajnos elég sokat. Utánpótlás csapatnál nem is
tudtam elhelyezkedni az edzésidőpontjaik miatt, suli
után egyszerűen nem érek oda, ezért én férfi amatőrökkel edzek, akiknek éjszaka is gyakran van edzésük,
szóval a reggeli kelés másnap érdekes szokott lenni.
Szabad hétvégéim nincsenek, jelenleg három csapatban fogok védeni szóval mindig lesz legalább egy, néha
két meccsem. hoki miatt, édesapám és bátyám ugyanis
a férfi klubcsapatomnál csapattársaim.

A délutánok szintén foglaltak, hiszen hazaérek, házi
és indulok is, mivel nincs közel a pálya sem…A barátaim azt hiszem megértik, hogy fontos nekem a
sport, ami sok időt emészt fel. Úgy gondolom,tudják
mivel jár a felkészülésem, és remélem büszkék
rám.A családomat pedig nem kell nélkülöznöm a
M.Zs.:Szüleid, családod hogy áll a dologhoz?
Cs.V.: Az imént említettem, hogy apa jégkorongozik
amatőr szinten, anyukám is nagyon szereti a sportot,
náluk nem kérdés hogy sok energiát belerakok, ők is
tudják mekkora ajándék, hogy van szerencsém a
Címeres mezben is pályára lépni, abszolút támogatnak.
M.Zs.:Hosszú tavon mik a terveid?
Cs.V.: Egyelőre a következő szezonra koncentrálok
csak, szeretnék az A-csoportos válogatottba ismét
bekerülni, minél több felkészülés meccset játszani az
osztrák női bajnokságban a válogatottal, a női klub
csapatommal szeretnénk a magyar ob1 rájátszásába
jutni, férfi csapatommal pedig tisztesen helyt állni,és
első sorban jól érezni magamat a kapuban!Hogy a
távolabbi jövő? Jövőre kiöregszem az ifi válogatottból, és eljön az érettségi éve szóval kicsit kevesebb
hangsúlyt fog kapni a jégkorong, valószínűleg csak
egy
bajnokságot
fogok
elbírni.
Abbahagyni természetesen semmi esetre sem fogom!:)
M.Zs.:Köszönjük, hogy időt szántál ránk, és sok sikert
és kitartást kívánunk a továbbiakban!
Mendrey Zsófi 11.b
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SOUL ON THE ROAD
„

De mi van, ha megsértődik?”

Nagyon gyakran hallom ezt a kérdést, gondolom már
mindannyiunk életében akadtak gondok, kisebbnagyobb félreértések a kommunikáció hiánya vagy éppen annak helytelen használata miatt. Kapcsolataink
fenntartása alapvetően is egy elég nehéz feladat, pláne
ha nem egy iskolába járunk, más városban vagy éppen
országban élünk és mindig a legegyszerűbb megoldása a
kapcsolattartásnak - nyilván - az internet. Tudom, az
egyértelmű kommunikáció napjainkban egyre csak nehezebbé válik, hiszen a Facebook meg a Twitter világában már csak ezek segítségével tartjuk ismerőseink
többségével a kapcsolatot. És igen, én is egy vagyok
közülük, szóval tudom, hogy milyen bonyodalmakat
okozhat egy Facebookon át történő szakítás, egy rosszul
megfogalmazott üzenet, vagy éppen csak egy „bökés”,
vagy egy lájk. Mint említettem, nekem se ismeretlen
terület ez, rengeteg ilyen helyzetbe kerültem már én is,
vagy a hozzám közel állók, de én ezeket az akadályokat
mára már egyre többször ki tudom kerülni, viszont ehhez mindig szükséges volt egyvalami… Mindig az illető
szemébe kellett nézni, és megmondani neki az igazat még ha az néha fájdalmas is volt. Nem szabad egy fbn
átdobott üzenetben közölni vele a rossz híreket, mert
nem látjuk a reakcióját, nem tudjuk, hogy ő éppen mit
gondol az adott témáról, dologról, előfordulhat, hogy
félreérti üzenetünket és - lássuk be - ez az illetőt elég
kellemetlen helyzetbe tudja hozni, és még meg is haragudhat ránk. Mégis a leggyakoribb problémáink akkor
adódhatnak, amikor elhallgatunk valamit mások elől,
mert félünk attól, hogy esetleg a véleményünkkel megbántjuk őket.

Nem szabad tartani attól, hogy közöljük a másikkal
a gondolatainkat, vagy, ha éppen párkapcsolatról
beszélünk, akkor az érzéseinket, mert azok egy idő
után úgyis felgyülemlenek bennünk és csak roszszabb lesz a helyzet, mint azelőtt volt. Talán még
lelkiismeret furdalásunk is lesz, mert eszünkbe jut
az a mondat, hogy „mi lett volna ha...”. Ez ugyanígy igaz az osztálytársainkkal előforduló konfliktusokkal kapcsolatban is, mert mivel egymás nyakán
lógunk heti 5 napon át, különböző személyiségekkel vagyunk körülvéve, a többségét behatóbban
valószínűleg nem is ismerjük, így nyilván rengeteg
félreértés, konfrontálódás adódhat. De itt is ugyanaz a helyzet, ha valami nem tetszik (például cukkolnak amiatt, mert valamiben más vagy, mint ők),
igenis ki kell állni magunkért és akkor ráébrednek,
hogy nem tudnak szórakozni velünk és abbahagyják. Tudom, tudom, most biztos azt gondoljátok,
hogy könnyű ezt mondani, mert igen vannak köztünk olyanok, akiknek kisebb az önbizalma vagy
csak szimplán ki akar bújni a felelősség alól, azzal,
hogy elhallgat valamit, vagy éppen hazudik valamiről, de minden kapcsolat alapja a bizalom és az
őszinteség. Ha ez a két dolog nincs meg, akkor borul az egész. Én azt tudom tanácsolni, hogy ha
fontosak számotokra a barátaitok, a családotok, a
szerelmetek, akkor igenis meg kell találni a másikkal a közös hangot, bízni benne, hogy megérti,
amit mondani akarunk neki és akkor minden esetleges félreértés elkerülhető. Sok időbe telik, mire
megtanuljuk legyőzni a saját félelmeinket, mire ki
fogunk tudni lépni a saját burkunkból, és igen
hosszú, göröngyös út vezet odáig, mire rájövünk
arra hogy még a mai világban is a szóbeli kommunikáció a legcélravezetőbb módja a kapcsolattartásnak. Még akkor is, ha ez nehéz, de mint mindenütt, kitartással itt is elérhetjük céljainkat, és ha
van, aki támogat benne, úgy még könnyebb is lehet, de a munka neheze mindig Ránk vár…
Hutera Kata 11.b
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SOUL ON THE ROAD
Az ész és a szív harca
Igen, az észérvek meggyőzőek tudnak lenni
(összetörik a szíved, megaláznak, kiszolgáltatott
leszel), de amit a szíved súg? Hogy boldog lehetsz?
Néha félre kell tenni a gyávaságot, hogy esélyt és
teret adjunk valami újnak. Talán ez az a gyávaság,
ami éppen a legszebbtől, legjobbtól tart távol bennünket. Hiszen nem az az okos, aki megfontoltan
cselekszik érzelmi kérdésekben, hanem akiben van
elég bátorság arra, hogy kockáztasson és végül
nyerhessen. Ismeritek a mondást: „A nem már alapból ott van, de ha nem kockáztatsz, esélyed sincs az
igenre.”
Mendrey Zsófi 11.b

Folyton azt hallhatjuk, olvashatjuk és láthatjuk különböző illusztrációkon, hogy mondhatni a leghatalmasabb bűn, ha a szívünkre hallgatunk, érzéseink
szerint cselekszünk. Azt mondják, összetörhetünk,
fájdalmat okozhatnak nekünk, megbánthatnak.
Arra senki sem gondol, hogyha nem azt tesszük,
amit a szívünk diktál, nem azt, amit érzünk, akkor
magunknak okozunk fájdalmat? Ugyanolyan szenvedés vagy talán még fájdalmasabb, ha az ember
félelemből nem cselekszik, nem kockáztat, és nem
adja meg magának az esélyt, hogy boldog lehessen.
Persze, millió érvet felsorakoztathatunk, hogy miért ne, de miért igen?

KULTURSHOCK
Vége a nyárnak, a tízig alvásnak, a rengeteg szabadidőnek. Újra be kell ülni az iskolapadba, de
van, ami kárpótoljon minket, mert a színházak is
tárt karokkal várják a mélyen tisztelt publikumot
az új évadban is. Attól,hogy az évadnak
végeszakadt, korántsem állt le a színházi élet.
Ilyenkor szabadtéri előadásokkal szórakoztatják
a közönséget. Idén a Miss Saigon című nagysikerű musicalt Bajára vitték, Szegeden vendégeskedett a Jekil és Hyde, és egy ukrán tánccsoport a
Virsky, a Szépség és a szörnyeteg pedig meghódította Németországot.

S persze nem utolsó sorban megszámlálhatatlan
mennyiségű új darab próbafolyamata zajlott. A
Vígszínház szeptember 16.-án Vígnapot szervez,ezzel megnyitva az idei évadot, a Madách Színházat Mary Poppinsok s kéményseprők lepik
el. Szóval zajlik a színházi élet. Idén is fürödjetek
bátran a kultúra tengerében. Mobiltelefonokat
kikapcsolni, jó szórakozást!

Fata Orsi 11.b
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WHAAAT?!
Iskolaköpeny
Azt csiripelték a madarak, hogy be akarják vezetni az iskolaköpenyt a sulikban. Szerintünk tök gáz, de, hogy ne csak mi alkossunk véleményt, megkérdeztünk titeket is.

Fanny: Fúj!!! Minek? Ha már
egyenruha, akkor legyen egyenruha, de ne egy esőkabát…

Andi: Az első szó, ami eszembe jut a
suliköpenyről, az egy hatalmas NEM!! Nem
értek egyet az egyenruhákkal, legalábbis
az iskolákban, mert elnyomja a diákok
egyéniségét. Bár lehet, hogy pár embernél
ez szerencsés lenne, de akkor sem
kell köpeny.

Gergő: Én biztos nem veszek
fel köpenyt, hol vagyunk?
Roxfortban?

Brigi: Nem nagyon támogatom, meghalnék
benne szerintem…

Viki: Borzalmas lenne, az olyan
lenne mintha elvennék az egyéniségünket.
Andris: Teljesen megvetem, szerintem az iskolaköpeny az elnyomja a
"gyerekeknek " a kreativitását,
nincs változatosság. Kimész sétálni
egyet és mindenhol ugyanazt látod,
lehangolódsz, szerintem ez nem jó.

Zsófi: Kizárt dolog, hogy az iskolában pizsamára
hasonlító szörnyűséget viseljek. Imádom a ruháimat és nem fogom egy zsákban rejtegetni. Az
iskolaköpeny egyébként meg képmutatás. Attól,
hogy az iskolában töltött 6-7 órában nem látszódnak ettől „bizonyos különbségek”, attól még azok
lehetnek. Iskolán kívül is van élet, ez csak egy álca
lenne, ami semmin sem segít.

Milán: Viccnek is rossz,mert nem fogja
senki se hordani és fölösleges. Egy iskolás
nem tudom mitől érezné magát jobban
egy iskolaköpenyben. Szerintem ez nagyon rossz ötlet.

8

LITERATURE
Kölcsey
,,Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,
Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad,
És marja, rágja kebelét.
A méreg ég, és ömlik mély sebére,
S ő védtelen küzd egyedül,
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére,
Vagy itt az óra, s vég veszélybe dűl!

Kedves irodalomkedvelő barátaim! Nos, miután a
múltkor Csokonai egyik csodás költeményével készültem Nektek, azt gondoltam, maradjunk ezen a vonalon, és ismerkedjünk meg még néhány gimnáziumi
mumuska-költő csodás versével. Tudom, hogy ismeritek ezeket, én pusztán azt szeretném, ha most újra
átgondolnátok, hogy az olvasás célja nem az érettségi
megszerzése, hanem a szórakozás, gondolkodás.
Ezúttal tehát a kedvenc Kölcsey-versemet mutatom
be Nektek, azt a remekművet, amit kedves osztályfőnököm adott föl megtanulni, amiért azóta is hálás
vagyok, csodás vers! Dialógus, azaz párbeszéd. Hol
olvashattunk dialógust? Drámákban, eklogákban,
versekben. De milyen versekben? Balassi versére
gondoljunk, ,,Adj már csendességet, mennybéli
úr…”.Radnóti eklogáira gondoljunk, a költő és a hang
párbeszédére: ,,Kérdeztél volna magzat koromban,/ ó
tudtam, tudtam én!/ Ordítottam, nem kell a világ!
Goromba!/ tompán csap rám a sötét, és vág engem a
fény!/ És megmaradtam. A fejem rég kemény./ S tüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én.”. Tehát
a dialógusban írt művek nem tartoznak a legvidámabbak közé. Higgyétek el. De nem baj, ez minket nem
zavar, hiszen szeretjük a szomorú, melankolikus verseket. No, Kölcseyé is pont ilyen.
Kölcsey: Tehát mit is tudunk Kölcseyről? Ő írta a
Hymnust, igen. Minden évben újra és újra elénekeljük, különös hangsúlyt fektetve a szóvégi ,,t”hangokra. Nos Kölcseyt nem hiába szeretjük: pazar a
hazafias lírája. Ha tehetitek, tőle inkább csak hazafias
verseket olvassatok! A szerelmes versei valahogy
nem az igaziak.A lírai én ebben a versében a nagybecsű Zrínyi Miklós szerepében van, tehát szerepvers.
Milyen furcsa, vajon a szigetvári védő Zrínyi ez, vagy a
dédunokája, az eposzíró Zrínyi?
Párbeszéde az Istennel vagy a sorssal megbabonázó,
szavai egyszerűen gyönyörűek. Kölcsey verseinek
olvasásától ne riasszon vissza minket az, hogy hazafias versek, nekünk meg nincs forradalmunk. Forradalma mindenkinek van. És gondoljunk bele abba is,
hogy a nagy érzelmek bennünk zajlanak le, bármi
váltsa is ki azokat, háború, gyász, boldogság. Tekintsünk így a jó kis hazafias lírára!

Áldást adék, sok magzatot honodnak,
Mellén kiket táplál vala;
S másokra vársz, hogy érte vívni fognak?
Ön népe nem lesz védfala?
Szív, lélek el van vesztegetve rátok;
Szent harczra nyitva várt az út,
S ti védfalat körűle nem vonátok;
Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut.
De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat!
Te rendelél áldást neki:
S a vad csoport, mely rá dühödve támad,
Kiket nevelt, öngyermeki.
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek:
S míg hamvokon majd átok űl,
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek
Tán jobb fiak, s védvén állják körűl.
Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll;
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat és más keblű nép;
S szebb arczot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.”
/Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke/
Vámos Letti öregdiák
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OFF
Nyár, avagy ilyenkor mi a trendi a Facebookon
A nyár mindig rengeteg új lehetőséget tartogat az
emberek számára, ilyen lehetőség például az ismerkedés, bulizás, pihenés, kötelező olvasás, valamint a gizdulás a közösségi portálokon. Milyen
posztok ilyenkor a legmenőbbek? Igazából erről
még semmilyen statisztikai felmérés vagy közvélemény kutatás nem készült, de az én közvéleményem a következő:
- Menő, ha bikiniben pózolsz a (piszkos) tükör
előtt, és várod a dicsérő, magasztaló, néhol undorító, néhol nyálas hozzászólásokat. Sajnos vagy
nem sajnos, de ezt pasi-verzióban ritkábban láthatjuk.
- Menő, ha megosztod hány csillagos szállodában/étteremben/strandon és/vagy aquaparkban
süttetted habtested, természetesen a lájkok száma egyenesen arányos a hely népszerűségével. Itt
rögtön meg is említeném a Starbucksos, Mc
caffés tejszínhabos, csokoládés, karamellás, cukorkás, szivárványos, csillámpónis kávékat és más
italokat, amiket feltétlen meg kell osztani a világgal, és a virtuális barátokkal.

- A következő jelenség az én személyes kedvencem, a „négerkedés“. Lássuk mi is az, hogy néger:
a négerek vagy feketék a
negroid
rasszba tartozónak gondolt, sötét bőrszínű emberek Ez
az első kialakult embertípus. Jellemzőik: a négerek bőrszíne a világosbarnától egészen feketéig
terjed. Bőrük melanin tartalma megvédte őket a
bőrráktól, így életben tudtak maradni a napos,
magas UV-sugárzású helyeken (mint például Afrika, Ausztrália). Hajuk tömött, gyapjas. Tehát, ha
ezek nem jellemzőek rád, akkor nem vagy néger,
nigga, feka és semmi ilyesmi. Szóval azért, mert
lebarnultál, vagy vettél egy jó felsőt, voltál egy
menő buliba, sütöttél valami istenkirályt (amit
megosztottál a Facebookon), vagy, mert átmentél a pótvizsgán még nem vagy, és nem is leszel
négertesó.
Ez az én személyes listám a 2012-es nyár
legtrendibb megmozdulásairól Facebookon.
Haas Rea 11.b

Buli, pia, haverok…
Azaz a nyár feltétlen „kellékei”. Emberek, előre
elnézést kérek azoktól, akiket szembesítek azzal,
hogy a nyarukat tök gázul, és teljesen haszontalanul töltötték el, de egy tisztességes diák, tisztességes napja egy átlagos júliusi szombaton így fest:
kelni: 13:00-kor, vagy ha megoldható kicsit később,
előbb semmiképp, az TÖK GÁZ
ebéd: lehetőleg valami puccos helyen a haverokkal
(kötelező Facebook poszt)
vacsora: kizárt! ha tele a bendő, nem hat az alkohol
este: készülődés itt: Béla/Juli/Ernő/Gizi rezidencia,
sokáig, mivel illik egy kicsit késni
öltözék: lányoknak à minél kisebb, annál jobb (ez a
ruha alsó és felső végére is vonatkozik)
fiúknakà a combig kivágott póló/ing előírás, 3kg-os
kereszt és/vagy rózsafüzér nélkül nem ajánlott a
megjelenés, a nadrág színe pedig világoskék, bézs
vagy fehér legyen
szórakozóhely: Hajógyári sziget vagy Siófok! a többi
TÖK GÁZ

fogyasztott italok: bevezetőnek néhány méregdrága koktél, amit szintén azonnal szükséges kép
és/vagy szöveg formájában publikálni, majd jöhetnek a tömények… minél ütősebb, annál jobb,
ha már elfogytak a rövidek, minden jó
állapot: igyekezzetek a lehető legjobban lealjasodni, felhívni mindenkit a meglévő telefonszámok közül, fotózkodjatok hajléktalannal, bulizó
sztárral, pasiknak a szórakozóhelyen lévő ott
„dolgozó” lányokkal (elnézést, ha valamelyik hasonló munkakörű lányt megsértettem a macskakörömmel, kétségkívül kemény munka lehet,
nagyon kemény…)
Nos, ha már elsírtátok magatokat az elpocsékolt
forró nyári napok miatt, mert nyaraltatok, olvastatok, a családotokkal voltatok és a barátaitokkal
alkoholos befolyás nélkül szórakoztatok, hát csak
annyit tudok mondani, hogy majd jövőre…
Mendrey Zsófi 11.b
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I THINK...

Batman
Akkor kezdjük az elején: a történet nyolc békés
évvel, az előző rész vége után folytatódik, amikor
Gotham városa felett ismét viharfelhők gyülekeznek, ezúttal azonban a város totális elpusztítása a
cél. Batman már a múlté, magára vállalt minden
felelősséget, hősből üldözötté vált, az alvilág pedig
egy új fenyegetést, a titokzatos Bane-t böffenti föl
magából, akiről nem tudni, hogy kinek dolgozik és
mi a valódi célja. A sötét lovag – Felemelkedés méltó záró darabja Christopher Nolan Batman trilógiájának, a második rész által igencsak magasra helyezett lécet mondjuk szerintem nem sikerült megütnie de így is megállja a helyét mint finálé. De vegyük csak sorra: A cím. Őszintén szólva én nem
igazán jöttem rá hogy a film melyik pontján jön el
Batman felemelkedése, nekem kicsit inkább liftezett; egyszer sajnáltatta magát aztán rájött, hogy
Gothamnek szüksége van rá és aztán mégsem; kövezzetek meg, de én így láttam. Valamint szerintem
ez a film egy kompresszállt káosz lett és azt is elmondom, hogy miért. Annyi mindennek kellett
beleférnie ebbe a filmbe, hogy egyszerűen nem
volt rá elég idő. Rengeteg új szereplőt kellett belevinni, azoknak külön háttértörténetet kreálni, a
főhősnek új konfliktust kellett adni, elkellet varrni
minden eddigi szálat stb. stb., és így sajnos több

kérdést vet fel a film, mint kellene, például ki a
Macskanő barátnője, mi történt az alatt az 5 hónap alatt amíg Gotham Bane irányítása alatt állt?!
Nekem ez nagyon hiányzott belőle, valamint olyan
gyors a tempója az eseményeknek, hogy az már
egyszerűen követhetetlen. Na és Gordon felügyelő... ő egyszerűen hallhatatlan. Én tényleg imádom
az ő karakterét, de nem lett volna szabad fizikailag
életben maradnia, gondoljátok át: a film során
lelövik, egy raktérben utazik egy atombombával,
miután a kamion, ami szállítja őket karambolozik
és ő csak így elsétál... Most hogy már magamra
haragítottam az összes létező Batman rajongót, el
kell, hogy mondjam, mindezek után is Én kifejezetten élveztem ezt a filmet. Hogy miért? Mert egy
Batman filmet akartam látni és azt is kaptam, ami
eddig jó volt most még jobb benne. A színészi játék még mindig nagyon ott van, érződik, hogy ez
már valaminek a lezárása, Nolan papa mindenkinek meg akarta adni azt,
amit vártak tőle, és többé-kevésbé sikerült is
neki. Végeredményében
nekem nagyon tetszett,
ajánlom, hogy nézzétek
meg ti is!
Hutera Kata 11.b

Ted
A Ted egy szórakoztató vígjáték. A történet egy
beszélő plüss maci figurája köré szerveződik, aki
együtt él emberbarátjával, Johnnal és annak
barátnőjével, Lorival. A történet izgalmasságát
főként ez a szokatlan felállás okozza, mert nem
éppen hétköznapi jelenség, hogy az ember legjobb barátja a játékállata. A film lényege az,
hogy Lori szeretné, ha Ted elköltözne és ezáltal
kapcsolata komolyabbra fordulhatna Johnnal.
Ted, a medve ezt meg is teszi. A maci személyisége meglehetősen groteszk, mert egy aranyos,
puha ártatlan kismackó „bőrében” egy nőcsábász, káromkodó, züllött jellem lakozik. A történet komikuma ezen elem köré szerveződik, ez
minden humornak a forrása, ami azért, be kell,
hogy valljuk, kissé egyszerű. Az alaptörténet
ennyivel véget is ér, ezért annak nincs is túl nagy
tanulsága.

Esetleg az, hogy semmi sem az, aminek látszik.
Nagyon erős benne a kritika minden téren, a helyes életmódtól kezdve egészen a sztárvilágig.
Szívesen írja le Lady Gagát, de a Bridget Jones
naplóját sem kíméli. A filmmel nehéz azonosulni,
mert nem éppen életszerű, de ennek ellenére
vannak benne hatásos jelenetek, például, amikor
Ted ,,meghal” és kettészakad. A medvét már
lassan embernek látjuk, egyénisége miatt, ezért
meglehetősen morbid az a beállítás, amikor zuhan lefelé a tetőről, mert már mi is izgulunk picit
a maci sorsáért. És ekkor elgondolkozunk, hogy
most halálra izguljuk magunkat pusztán azért,
hogy hogyan alakul egy játékmaci sorsa. Ez azért
eléggé bizarr „lélektani” szituáció. Szó, ami szó, a
történet alapötlete jó, s ebből kifolyólag helyenként kifejezetten vicces, de nagy életre szóló tanulsága nincs.
Mendrey Zsófi 11.b
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READY TO READ
Aprilynne Pike: Wings
A könyv egy 16 éves lányról szól, aki rájön, hogy ő
valójában tündér és egy fontos megbízásból küldték őt az emberek világába még „magonc” korában . Életének első szakaszáról nincsenek emlékei.
Laurel midig is különcnek érezte magát, mert voltak furcsa dolgai, például nem tudott emberi ételt
megemészteni így, jóformán csak Sprite-on és gyümölcsökön élt. A lánynak meg kellett felelnie mind
az emberek, mind a tündérek világában, ám ez nem
mindig sikerül neki. A történetben megismerkedik
egy ember fiúval, Daviddel, akivel persze rögtön
szorosabb kapcsolatba kerülnek, csakhogy Laurel
találkozik Tamanival, aki fontos szerepet tölt be a
történet hátralévő részében.

A lány a nem tudja, melyik fiút válassza mert
mind a ketten egy-egy élet lehetőséget kínálják neki, amelyek közül nehéz választani, főleg
ha a szíve két irányba húz. A most már háromkötetes regényben egy nagyon jól kitalált mesevilággal találjuk szemben magunkat, ami tele
van humorral és csavarokkal. Aki szereti a mágikus világot és azon belül a tündéreket, azoknak nagyon ajánlom de még azoknak is, akik
fanyalognak az ilyen „mesés”könyvektől, mert
szerintem, aki elolvassa, annak mindenképpen
tetszeni fog. Jó olvasást!
Piszker Barbi 11.b

Richelle Mead: Vámpírakadémia
mert ez tényleg nem egy átlagos, megszokott
vámpíros történet. Hiszen melyik másik könyvben olvashatunk még vérszajhákról vagy
morákról? Érdemes elolvasni, tegyetek így ti is!

Éééés újabb vámpíros könyvsorozat kinek nagyobb, kinek kisebb örömére. Bár nem teljesen új,
hiszen, ha jól tudom, 2009-ben jelent meg az első
kötet Magyarországon, de mivel én csak most
nemrég olvastam és akkor még nem is jártam az
Adyba, csak most kaptok róla egy kritikának induló
dolgot, de aztán ki tudja mi lesz belőle a végére…
Tehát a könyvről: gondolom, nem nehéz kitalálni,
hogy vámpírokról szól, bár nem övék a központi
szerep. Nem úgy állítja be őket a könyv, ahogy
megszoktuk. Ebben a történetben minden vámpírnak van egy testőre, aki akár az élete feláldozásával is megvédi bármilyen veszélytől, ami persze
akad bőven. A két főszereplőnk Lissa Dragomir és
testőre Rose Hathaway, akik megszöknek a Szent
Vlagyimir Akadémiáról (hogy miért azt nem mondom meg, olvassátok el). A két lányt aztán megtalálják és visszaviszik és itt kezdődnek csak az igazi
kalandok. Titokzatos dolgok történnek a lányokkal,
nem tudnak beilleszkedni, olyan emberbe szeretnek bele, akibe nem kéne (tipikus). Ha engem kérdeztek, nekem először nem nagyon tetszett ez a
könyv, de aztán nagyon megszerettem és alig várom már, hogy elolvashassam a többi kötetet is,

Őze Fanny 11.b
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SPORT NEWS
Balotelli és a magyar hősök!
Az EB előtt azt gondoltam, csak a németek verhetik meg a spanyolokat, és meg is fogják, azonban
cseppet sem bánkódtam, amikor az olasz válogatott és főként Balotelli rám cáfolt. Az olaszok fenegyereke különböző botrányaival már korábban
is felhívta magára a figyelmet. Volt, hogy házavató buliján leégette a házát, összetörte már több
autóját, Inter játékosként Milan mezben pózolt,
darsts nyilakkal dobálta csapattársait, de volt,
hogy egyszerűen csak nem tudott felöltözni. Most
azonban csak egy gólöröm okán kapta fel őt a
világ, amit történetesen egy fantasztikus sport
teljesítmény után követett el. A feszítő Balotelli
bejárta a világot, és szinte minden környezetben
felbukkant, de a legfontosabb talán, hogy végre
tényleg felnőtt és érett játékossá vált.

Fantasztikus sportnyarat hagyhatunk magunk mögött az idei évben. A nyár elején az EB, a nyár végén az olimpia, a kettő között pedig Balotelli gondoskodott a hangulatról. Persze a legnagyobb siker
így is az, hogy majdnem telibe találtam a magyar
érmek számát. Az Európa Bajnokság nem hozott
újdonságot. Spanyolország sorozatban harmadik
nagy tornáját nyerte meg, amivel egyedülállóvá
emelkedett, hiszen ilyen bravúrt még egy válogatott sem tudott végrehajtani. Lehet nem szeretni
őket, de az eredményeiket és játékukat el kell ismerni. A szokásos spanyol hengeren kívül még
láttunk többek közt egy nagyon magabiztos, ám
megint sikertelenül záró német csapatot, egy Ronaldo által vezényelt portugál és egy feltámadó
olasz válogatottat.

A gólöröm, ami bejárta a világot!
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SPORT NEWS
Szerencsére nem Balotelli lett a legnagyobb szám
a nyáron, jött ugyanis az olimpia, amelyen sokan
féltették a magyar sportolókat. Később kiderült,
hogy teljesen fölöslegesen. Szenzációsabbnál szenzációsabb teljesítményt nyújtottak a mieink. 9.
helyet szerezték meg az éremtáblázaton, olyan
országokat megelőzve, mint Japán, Ausztrália, Spanyolország. A magyar küldöttség 8 aranyat, 4
ezüstöt és 5 bronzot gyűjtött, ezzel pedig túlszárnyalták az én igen csak optimista tippemet is, amit
gondolom mindenki olvasott májusban, de ha valami véletlen folytán mégsem, azoknak felidézem.
7 aranyat, 4 ezüstöt és 8 bronzot tippeltem. Számomra külön öröm, hogy Berki Krisztián és Pars
Krisztián aranyát telibe találtam. Bár Berki először
kicsit megingott, végül rendkívül magabiztosan
nyert. Ráadásul úgy, hogy két, hazai publikum
előtt szereplő tornászt előzött meg. Pars Krisztián
zsenialitásához szintén nem fér kétség. A szombathelyi sportolónak a közelébe sem ért senki, nagyon könnyű arany nyert, teljesen megérdemelten.J ól éreztem a kajak érmek számát is, ahol mindössze egy arannyal kevesebbet tippeltem. A kajak
négyesünk újra a csúcsra ért, és megmutatta magát Kozák Danuta és a férfi négyes is. Nagy meglepetés volt számomra a birkózásban és cselgáncsban elért sikeres szereplés. Titkon persze reménykedtem benne, hiszen egy birkózó vagy egy cselgáncs érem szinte minden olimpián lepottyan.
Ezúttal azonban két ezüst és két bronz és jó pár
pontszerző helyezés jött össze. Kiemelném Joó
Abigél szereplését is, aki a verseny alatt megsérült,
azonban tovább küzdve vigaszágon majdnem érmet szerzett, végül egy így is fantasztikus ötödik
helyet gyűjtött be. Érdemes megemlíteni, hogy
első és éppen ezért nagyon fontos aranyunkat,
pont a már félig eltemetett vívásban szereztük
meg. Szilágyi Áron ráadásul nagyon fiatal még, így
nagyon remélem, hogy tudja tartani a lelket a magyar szempontból nagyon nagy múltra visszatekintő, ám mostanság haldokló sportágban. A csapatsportok terén felemásan zártunk. Bár várható volt,
hogy idén nem sikerül az arany, de vélhetően még
így is bíztunk a férfi pólósainkban, akik ezúttal csak
ötödikek lettek.

Sokkal reménykeltőbb volt viszont a női pólósok
szereplése, akik ugyan szintén nem szereztek érmet,
de egy rendkívül fiatal csapatról van szó, akik Rióban nagy esélyesek lehetnek. A legszebb pillanatokat alighanem a férfi kéziseink szerezték. A kézilabda a foci mellett igencsak a szívem csücske, így természetesen minden meccsen tapadtam a képernyőre. Az elmúlt tornákon már szinte megszokhattuk,
hogy rendre elérünk egy kisebb bravúrt, aztán elfáradunk és nem tudjuk átlépni az árnyékunkat. Sajnos most se igazán sikerült, de azért az olimpia előtt
aláírtam volna a negyedik helyet. Nehéz csoportba
kerültünk, ami leginkább az elődöntőben ütött viszsza, hisz a svédek nagyságrendekkel könnyebb ellenfelekkel találkoztak odáig. A negyeddöntőben így
is szenzációsat nyújtottak a mieink, a jóval erősebb,
ráadásul, igazi mumusnak számító Izlandot gyűrték
le. Magához a meccshez nincs mit hozzáfűzni, egész
egyszerűen minden idők egyik legnagyszerűbb pillanatai voltak. A sokat bírált Nagy Laci pedig ezen a
meccsen külön kitett magáért és méltón zárta le a
körülötte felcsapott vitákat. Egyedüliként az úszás
esetében vártam több érmet, mint amennyi sikerült. Ettől függetlenül azért nincs okunk bánkódni,
hiszen 2000 óta először nyertünk újra aranyat
Gyurta Dani jóvoltából, aki mindezt még egy világcsúccsal is megfejelte. Cseh Lacinak most nem jött
össze ez az olimpia, de azért legutolsó számában
talpra állt, és behúzott egy bronzot. Hosszú Katinka
pedig nem nagyon tehet arról, hogy kínai ellenfele
még az amerikai bajnok, Ryan Lochtenál is gyorsabb
volt egy szakaszon. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy
a magyar sport továbbra is nagyon szerény körülmények között működik, éppen ennek fényében
valóságos csoda a londoni produkció. Ahhoz, hogy
ez az eredmény állandósuljon, rengeteg energiát
kell még beletenni a magyar sportba. De az olimpiából lehet erőt meríteni, és nyomni a sportokat, szóval irány tollasozni, íjászkodni vagy kajak szlalomozni!
Danok Vince öregdiák
14

GOSSIPS
Adele titokban ment férjhez?!
Egy hónap múlva szül, és most egy amerikai magazin szerint a boldogító
igent is kimondta. Titokban! Mindig is tudtuk, hogy Adele szereti titokban tartani magánélete részleteit, hiszen kezdetben szerelmét sem verte nagydobra, később pedig a terhességét is sikerült titokban tartania.
Az új titok a jelek szerint a házasság! A bennfentesek tudni vélik, hogy
Adele és párja Simon Konecki pár hete mondták ki a boldogító igent.

Rendőrt küldtek Fluorra
Egy játékpisztoly miatt vették elő a rendőrök Fluor Tomit. Igazoltatták az
énekest és a menedzserét, mert egy bejelentés szerint Fluor az autókra
lövöldözött egy fegyvernek látszó tárggyal. Leintették az autójukat, hogy
megbizonyosodjanak arról, milyen fegyvert tart is az autójában, miközben
a rapper csupán az újdonsült játékszerét próbálgatta menet közben. Ezt
szúrta ki egy éber járókelő, aki riasztotta a rendőröket.

Akár 3 év börtönt is kaphat VV Zsuzsi
Az pozitívum, hogy a Való Világból egykor erőszakossága miatt kizárt
VV Zsuzsi jobban van (a lány öngyilkossági kísérlete után került kórházba pszichés problémákkal), az azonban aggaszthatja, hogy eljárás
folyik ellene, mert megverte a Blikk újságírónőjét. Mester Csaba ügyvéd szerint mivel könnyű testi sértés és a garázdaság bűncselekménye is fennáll (mindkettőért két év a maximálisan kiszabható büntetés) halmazati büntetést kell kiszabni, amely jelen esetben három év
is lehet.

Diplomás celebek – valódi végzettség nélkül, avagy hírességek, akiknek "csak" a díszdoktori jutott...
Az Apple ikonikus alapítójának, Steve Jobsnak sem volt diplomája: ő a Reed College-ből maradt ki, mindössze
egy szemeszterig bírta a magolást. Hiszed, vagy nem, a Microsoft vezérének, Bill Gatesnek is csak díszdoktorija
van: ugyan 2 évig a legendás Harvard Egyetemen tanult matematikát, de a diplomáig nem jutott el – csak 2007ben tüntették ki vele. Ő egyébként Dél-Afrikából, a Stellenbosch Egyetemről is hasonló elismerést kapott.
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HOROSCOPE
Kos
A bolygók hónap eleji kellemetlen hatása miatt hajlamos lehetsz a kapkodásra, idegeskedésre, feszült lelkiállapotra, szétszórtságra. Így nagyon könnyen bevonzol magadnak mindenféle kisebb-nagyobb konfliktust.
Éppen ezért jobban jársz, ha lényeges dolgokba most nem kezdesz bele, jelentős döntéseidet is halaszd
szeptember második felére, különösen a 21-e utáni időszak válik hirtelen kedvezővé, sikeressé. A hónap
utolsó napjaiban érzelmek terén érnek pozitív hatások, ha még keresed életed párját, megérkezhet végre a
szerelem, és ott is fog maradni.

Bika
Már augusztusban is kaptál inspirációt a szellemi fejlődéshez, de szeptember mindent visz! Már a hónap első
napjaiban érezni fogod, hogy elképesztő tempóban indulhatsz el a fejlődés útján. Bár ez a folyamat nem egy
hirtelen jött eszme eredménye, de az égiek most mindenben kedveznek a sikerhez, az eredményességhez és
a babérok learatásához. Kedvező fordulatok jönnek, ezért energiádat ne szórd szét, lehetőleg mindig egy
dologra összpontosíts. Ne kapkodj, fontolj meg minden lépést alaposan.

Ikrek
Az ősz napról napra közeleg, a naptárat sem tudod visszaforgatni, bármennyire szeretnéd, így inkább fogadd
el a változó idők szelét, és alkalmazkodj a körülményekhez. Minél rugalmasabb leszel szeptemberben, annál
könnyebben érsz el sikereket. 5-e után az elvégzendő feladatok is igencsak megszaporodnak, úgyhogy lazsálásra nem lesz lehetőséged. Figyelj a váratlan ajánlatokra, mert 22-éig jelentős változás következhet be éltedben, mely akár anyagi helyzetedre is erősen, egyben pozitívan hat majd.

Rák
Szeptemberben változásokra készülsz, nem akarod elszalasztani annak a lehetőségét, hogy testileg és lelkileg is megújulj. Ezt az ösztönzést nyáron nem kaptad meg, de az őszt beharangozó hónap inspirál az átalakulásra. Kinyílsz, önbizalmad folyamatosan erősödik, céltudatosság jellemez, tele leszel energiával, új barátokat szerzel, és a problémás emberi kapcsolataidat is igyekszel megoldani. Ne riadj meg annak a lehetőségétől sem, ha egy szerelmi köteléket kell lezárnod, hisz jön majd helyette másik.

Oroszlán
Meglepően sikeresen kezdődik szeptember hava, különösen a suli területén várnak rád pozitív változások,
elismeréseket, dicséreteket fogsz bezsebelni, ami bizony nagyon rád fért már. Ugyanakkor a hónap közepén, 18-a és 25-e között magánéletedben adódhatnak kisebb bosszúságok, értelmetlen konfliktusok, amiket nagyon nehezen fogsz tudni kezelni. Talán akkor jársz jól, ha lenyeled ezeket, és nem szólsz vissza senkinek, még akkor sem, ha tudod, hogy igazad van.

Vízöntő
Nem szeretnél szeptemberben jelentős változásokat elérni életedben, úgy érzed, az év eddigi részében
már mindent megtettél, most már jöhet az aratás ideje. Ám az égiek nem így vélekednek, úgyhogy ne
lepődj meg azon, hogy ismét pozitív irányú változások kopogtatnak az ajtódon, az ősz megérkezését jelző
hónap sikeres lesz, és a végén örülsz annak, hogy Jupiter sok inspirációt adott a cselekvéshez.
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HOROSCOPE
Szűz
Ambíció, jó ötletek, kreatív megvalósítás és végtelen kitartás! Figyeld meg magad, mert mindezek együttese
megvan most benned, és fel is tudod használni céljaid eléréséhez. Szeptember komoly eredményeket hozhat életedbe, ha merész vagy, és bele mersz vágni új dolgokba. Különösen a suli és anyagiak terén fogja segíteni az utadat Jupiter és Merkúr. Sikerülhet végre több régi problémát letudnod, kifejezetten könnyedén
találsz most rá a megoldás kulcsára.

Mérleg
Sok váratlan helyzettel kell megküzdened szeptember folyamán, de megéri állni a sarat, mert olyan tapasztalatokat gyűjthetsz, melyekre óriási szükséged lesz a következő években. A közelgő őszi időszak átalakításokra sarkall, sajnos nem dughatod a fejedet a homokba, hanem cselekedned kell. Különösen az iskola terén lesz muszáj átgondolnod, mit is akarsz, hová szeretnél eljutni. Figyelj oda a külvilágból érkező apró, de
egyértelmű jelekre, sok mindenben segíthetnek téged.

Skorpió
Az év legnagyszerűbb időszaka áll a Skorpió jegy szülöttei előtt. Október is szuper lesz, de szeptember felkészít a változásokra, a pozitív megélésekre, és arra sarkall, hogy mindenben lásd meg a jót és a tanulnivalót. Bár a hónap első hetében még fura hangulatingadozások okoznak majd nehézséget, ezt csak a nyár
múlása teszi, és túl fogod vészelni. Az átmeneti lelki problémákon 12-ére teljesen túlteszed magad, újult
erővel állsz ki az élet színpadára, és várod, milyen feladatot kínál neked a sors.

Nyilas
Nyugodt, kiegyensúlyozott, várakozásaidon is túlmutató, konfliktusoktól szinte teljesen mentes szeptember köszönt életedbe, egy olyan hónap, amikor nem kell másokkal hadakozni, amikor nem áll eléd óriási
akadály, de ha egy kicsi mégis betéved, akkor azt könnyedén át is léped. Kreativitásod megnő, kedélyállapotod rendíthetetlenül magasba szökik, gondolkodásmódod fejlődik, új ötleteid segíthetik további boldogulásod, ez így összességében pedig lelki és szellemi fejlődésed egyértelmű alappillére.

Bak
Meglehetősen vegyes hatások jellemzik szeptember havát, az égiek nem pihennek, mindent megtesznek
azért, hogy sikereket érj el, de azért is, hogy rengeteg feladatot akasszanak a nyakadba, nehogy azt
érezd, lógathatod a lábad. Összességében mégis nagyon szerencsésnek érezheted magad, különösen a
hónap második felében, mert Jupiter több kellemetlen helyzettől is megkímél. Régebbi ötleteid közül
valósíthatsz meg párat, itt az idő, hogy végre belevágj valami világmegváltó tervbe.

Halak
Izgalmakkal, pozitív hatásokkal lesz tele szeptember hava. Mozgalmas időszak köszönt be, olyan tennivalók várnak rád, melyek tapasztalatot adnak, okosítanak, és további gondolatokra ösztönöznek. A segítség,
mely másoktól érkezik, meglep, de fogadd el, hisz miért ne adnának jó tanácsot vagy egy-egy kiváló ötletet neked? Bármilyen életterületen érezd is szükségét a változásoknak, eljött az idő, hogy rá is lépj a célod
felé vezető útra.
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SO FUNNY

Ki az abszolút bolond?
Aki az utolsó forintjaiból pénztárcát vesz.

Gerendás bemegy a hivatalba és megkérdezi egy
új kollégától:
- Szabad a becses nevét?
- Ko… Ko… Kovács vagyok
- Jó, de engedje meg kolléga, hogy én egyszerűen Kovácsnak szólítsam.

Apuka elviszi kis lüke gyerekét Párizsba,
hadd lásson világot a srác. Fölmennek az
Eiffel-torony tetejébe és az apuka büszkén
mutat körül:
- Látod fiam? Innen egész Párizs látszik.
- Nem is igaz! Hol az Eiffel-torony?

Száraz, csapadékszegény félév után végre megérkezik egy jó kiadós zápor. A gazdák a kocsmában ünnepelnek, ám az egyik búslakodik:
- Ne búsuljon kend! – vigasztalják – Ettől az esőtől minden kibújik a földből.
- Látjátok, épp ez a gondom. A múlthéten temettem el az anyósomat.

Hogy hívják a csíkos tehenet?
Tigriska

Hogy ugat a fényképész kutyája?
Vaku, vaku, vaku!

Egy helyi kocsma vécéjében van
kiírva:
„Kérjük a csikket ne dobja a vécébe,
mi se szarunk a hamutartóba!”

„Ez beütött mint Quasimodonak a limbóláz.”
Kovács Úr ül a kávéházban, odalép hozzá
egy szakadt ember:
- Uram, vásároljon tőlem, sok gyerekes
családapa vagyok.
- Köszönöm, már van gyerekem.

- Doktor úr a férjem repülő csészealjnak
képzeli magát.
- Küldje el hozzám!
- Jó, de le tud itt szállni?

Két kiskamasz beszélget:
- Képzeld, azt hallottam, hogy az indiaiak szerint a túlvilágon újjá születünk valami állat
testében.
- Akkor például lehet, hogy belőlem odaát egy
csúf kis béka lesz?
- Nem! – vágja rá Zsuzsi – kétszer ugyanaz
nem megy.

Hogy hívják a kínai kabáttolvajt?
Dzseki Csen
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Hogy hívják a vallásos szuperhőst?
Ámen
Hogy hívják a világtalan vezért?
Vak Ond
Hogy hívják a félelmet elűző sámánt?
Nefossámán

JUST DO IT!
Túrós-szilvás császármorzsa
Hozzávalók:
4 tojás
2,5 dl tej
15 dkg liszt
csipetnyi só
50 dkg szilva
10 dkg tehéntúró
fél citrom reszelt héja
2-3 evőkanál kristálycukor
Sütéshez:
5 dkg vaj
Tetejére:
porcukor
Elkészítés:
A tojások sárgáját a tejben simára verjük, a lisztet beleszórjuk, megsózzuk, összekeverjük, és 10 percig állni
hagyjuk. Közben a szilvát megmossuk, elfelezzük és kimagozzuk. Ezután villával szétnyomott túrót, a citromhéjat és a cukrot a tojásos masszába keverjük, és ezt is beleforgatjuk. A vajat széles serpenyőben megmelegítjük,
majd a tésztát lassan beleöntjük, és kis lángon néhány percig hagyjuk sülni. A szilvát rászórjuk, majd a tésztát
nagyobb darabokra szaggatjuk, és időnként megkeverve aranysárgára sütjük. Forrón, porcukorral megszórva
tálaljuk.

Almafelfújt
Hozzávalók:
6-8 darab kisebb alma
20 dkg cukor
5 dkg vaj
10 dkg liszt
1/2 l tej
2 evőkanál rum
4 egész tojás
citromhéj
fahéj és néhány szem mazsola
Elkészítés:
A vajból, lisztből és tejből fehérmártást készítünk és kihűtjük. A tojás sárgákat a cukorral jó habosra kikeverjük
és hozzáadjuk a rumot. Az egészet összekeverjük. Hozzáadjuk a felvert tojások habját is, majd a vajjal megkent
és morzsával meghintett tepsibe öntjük a felét. Ráhelyezzük a félbevágott almákat, melyek belsejét egy kis
baracklekvárral és mazsolával megtöltünk. Meghintjük fahéjjal, ráöntjük a maradék tésztát, és közepesen meleg sütőben 30-40 percig sütjük. Fahéjas cukorral meghintve tálaljuk. Hidegen és melegen is finom.
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