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Kedves Olvasók!
Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő
újév reggelén
„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!”
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Strájk
Iskolánk, az Ady Endre Gimnázium is részt vett a sztrájkon, amely az oktatási rendszerben létrejött drasztikus
változások miatt indult, hiszen ezek a módosítások annyira irreálisak voltak, hogy tennünk kellett valamit.
Hozzánk hasonlóan más iskolák is sztrájkoltak, például a Berzsenyi Dániel Gimnázium. Sokan állították, hogy a
diákok csak azért sztrájkoltak, mert ez ennek a korosztálynak a sajátossága, nincsen fellépésük mögött lényeges
ok, csak az, hogy elkerüljük a tanulást, feltűnősködjünk. Biztosan vannak köztünk olyanok, akikre ez igaz, de
akiknek ilyen a hozzáállásuk a jövőjükkel kapcsolatban, azok nem is vettek részt ebben a sztrájkban. Szerencsére
a mi iskolánk bebizonyította, hogy nekünk ez fontos, és hogy képesek vagyunk cselekedni. A sztrájk során nem
volt semmilyen erőszak vagy oda nem illő megnyilvánulás. Mindenki némán ülte végig a 6. órát az aulában,
tiltakozása jeléül. Voltak olyanok is, akiknek nem lett volna órájuk, mégis bent maradtak. Mert végső soron nem
az volt a cél, hogy lógjanak, hanem az, hogy végre felfigyeljenek a változás szükségességére. Mindenkinek
egyenlő esélyt kell kapnia arra, hogy bejuthasson a felsőoktatásba. A sztrájk hírére a média is kijött, több diákot
is megkérdeztek, így nyilvánosságra hozhattuk kérésünket és véleményünket. Nekem ez volt az első sztrájkom.
Jó érzéssel töltött el az, hogy ezzel én is teszek a jövőmért, s egy olyan célt képviselek, ami nekem fontos.
Láttam, hogy ezzel nemcsak én vagyok így, hanem sokan mások is, de ha nem vállaljuk fel a véleményünket,
akkor nem sikerült volna elérnünk azt, amit akartunk. Mindannyian összefogtunk, s úgy tűnik, sikerült. Az a
legfontosabb, hogy mindig álljunk ki a saját véleményünk mellett! Ne féljünk attól, hogy egyedül vagyunk, ha
van egy stabil értékrendünk, mert azt senki sem veheti el tőlünk, s egy idő után mások is csatlakozni fognak
hozzánk. A lényeg az, hogy merjünk cselekedni, egy jobb jövő érdekében! 
Gergye Szilvi, 11.b

Tüntetés
2012. december 19., szerda
Egy nappal korábban az Ady ülősztrájkol. Másnap sokan készülődünk az aznap délutáni tüntetésre. Hogy mégis
miért?
Gondolom, sokan tudjátok, hogy ezen a szerdai napon esett meg városunkban a Télirózsás Diákforradalom.
Sokan igazából nem tudták, sőt a mai napig nem tudják, hogy miért is tüntettünk annyian. Annyit mondanék,
hogy csupán önmagunkért, a jövőnkért és azért, hogy kiálljunk mindamellett, amiben hiszünk. Persze sokan úgy
fogták fel ezt az egészet, hogy kormányellenes tüntetés, de itt egyáltalán nem erről volt szó. Itt a hangsúly azon
volt, hogy azok, akik igenis itthon képzelik el a jövőjüket, rendesen továbbtanulhassanak és utána legyen állásuk
is. Habár decemberben folyamatos tárgyalások folytak a diákokkal, ezeknek idén vége szakadt… Hogy miért, azt
mindenki döntse el önmaga.
A tüntetésről: az egész tüntetés az MTA székháza előtt kezdődött diákok és pedagógus képviselők beszédeivel,
délután 4 órakor. Rengeteg gimnáziumból, egyetemből, főiskolából szólaltak fel diákok és köztük ott volt
iskolánk egyik tanulója is, a 11.c-s Molnár Antal, aki egy olyan záróbeszédet mondott el, amire nagyon büszkék
lehetünk. Nagyon jól képviselte iskolánkat, az egész diákság sorsáról beszélt. Szavai az egész tömegben
éljenzést váltottak ki és a beszéde után elindultunk a Margit híd felé.
Végig azon a jó pár kilométeren, amit megtettünk, láttam, hogy nagyon sok szülő, tanár is a menetben volt. Ezzel
ők is kimutatták, hogy nem csak a fiatalokat érintik a változtatások.
A rendőrök is nagyon rendesek voltak, néhányukkal még útközben beszélgettünk is és nem problémáztak azon,
hogy miattunk áll a fél város, vagy hogy kint kell lenniük a hidegben órákig, mert nekik is van családjuk és
nekik is fontos a gyerekeik jövője.
Amikor elértünk a Margit hídhoz, a tömeg megállt és elöl megszólalt a megafon: „Most lehet rózsát dobni!”
Ugyanis a tüntetés elnevezésében nem véletlenül van benne a rózsa szó: a rózsa Dunába dobásával azt jeleztük,
hogy ez az oktatási rendszer mindannyiunkat el fog sodorni - egyrészt külföldre is. Persze némi szójáték is
található volt benne Hoffmann Rózsa nevével kapcsolatban, de nem ez volt a lényege.
A tüntetés ezután tovább folytatódott, a tüntetők a budai oldalon a Lánchídhoz vonultak, majd el is foglalták azt,
itt még záróbeszédek hangzottak el.
Összegzésül én még annyit mondanék, hogy ott lenni abban a tömegben felemelő érzés volt. Megmutatta, hogy
még mindig képesek vagyunk összefogni és kiállni azért, amiben hiszünk és ami fontos nekünk, a családunknak,
ennek az országnak. Én azt gondolom, hogy sikerült valamit elindítani, és eléggé biztos lehetek abban, hogy nem
szakadt ennek vége a téli szünet és a vizsgaidőszak miatt.

Hutera Kata, 11.b
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KIHA én nem?
Január 19-én, szombaton a KIHA (Középiskolai Hálózat) megtartotta első, alakuló fórumát. A
Baross kollégium dísztermét megtöltve az ország összes részéről érkeztek lelkes középiskolások.
Megtartották beszámolójukat a vidéki, és a budapesti csoportok is, és végig egyértelmű volt,
minden diák határozottan, teljes vállszélességgel kiáll véleményéért, és a jelenlegi, haldokló
oktatási rendszer ellen van. Egyetértenek abban, nem hagyják, hogy róluk döntsenek nélkülük. A
tárgyalóasztalnál, mely felett diákok sorsa dől el, igenis diáknak is helye van. A
megmozdulásokat, és tüntetéseket komolyan kell venni, mert óriási erő van ezekben a fiatalokban,
és készek a harcra jövőjükért. Ez a KIHA nevezetű szerveződés össze akarja fogni az eddig
megalakult diákszervezeteket, hogy egyesüljön az akarat és az erő, így talán egy ütőképesebb,
szervezettebb csapat jöhet létre. Amellett, hogy egyetértenek a hallgatók 6 pontjával, külön
pontokat fogalmaztak meg, a közoktatást érintő kérdésekben is. Egyetértenek abban, hogy a
probléma nem csak a felsőoktatásban van. A középfokú oktatás is igen sok sebből vérzik. Például
nem értenek egyet az államosítással, a tankötelezettség leszállításával, ellenzik a hátrányos
helyzetűek kirekesztését közoktatásban is, és megfogalmaztak még számos más problémát. Úgy
döntöttek, nem fogják be a szájukat, kiállnak magukért, és az agyukért.
Mendrey Zsófi, 11.b
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OFF

Változtass, ne ígérgess!
Újévi fogadalom? Nem is tudom, talán az egyik legbutább szokás, amit ismerek. Persze
megértem, hogy a szokás az szokás, és nem fogunk beöltözni bohócnak vagy pókembernek
júliusban, mert februárban van farsang, de olyankor legalább valóban beöltözünk (legalábbis
az oviban) és nemcsak csevegünk arról, hogy mik szeretnénk lenni, hiszen, mint tudjuk
nagyon ritka, hogy valaki nem csak a levegőbe beszél, de be is tartja az újévi fogadalmát.
Ettől függetlenül december 31-én majdnem mindenki leteszi a nagy esküt, hogy: „Többet nem
gyújtok rá!”, „Hetente háromszor kondizni fogok!” „Rendet tartok a szobámban!”, „Sokkal
többet fogok tanulni, mint eddig!” Talán még azok sem veszik komolyan, akik ezeket az
ígéreteket teszik, mindenesetre én biztosan nem. A változás fontos dolog és akár akarjuk, akár
nem, jelen van az életünkben. Vannak helyzetek, amikor a változás nem tőlünk függ, de
amikor a miénk a felelősség, akkor nem hagyatkozhatunk holmi dátumra vagy szokásra. Ha
valaki konditerembe akar járni, akkor tespedjen még otthon egy fél évet, mert nyáron jutott
eszébe, hogy izmos akar lenni, de csak újévkor szokás megfogadni, ha változást akarunk?
Ugye, hogy komolytalanul hangzik? Mert az is. Ha komolyan gondolod az ígéreteidet, akkor
hajítsd ki a kukába a cigidet, ha le akarsz szokni, elő a tankönyvekkel, ha jobban akarsz
tanulni, húzd föl a pókember jelmezt októberben, ha szeretsz beöltözni, vagy díszíts
karácsonyfát májusban és ne érdekeljen, hogy milyen hónap van és hányadika!
Haas Rea, 11.b
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2012 top 3 off
2012, mint minden más eddigi esztendő, melyet iskolánk lapjának szerkesztősége megélt, bővelkedett
a gáznál gázabb gázságokban. Úgy gondoltuk, a precizitás kedvéért összeállítunk nektek egy listát,
amiben rangsoroljuk az okosságokat, leggázabbtól a kevésbé gázig.
1. VILÁGVÉGE
2012 főtémája a várható halálunk volt. Nem számított, hogy totál abszurd vízió, vagy többmilliós
beruházást igénylő akciófilmbe illő apokaliptikus jelenet terjeng a világhálón és/vagy a médiában,
mindenki azt hitte el, amit éppen hallott, látott, olvasott. Hiába cáfolták tudósok és szakemberek, hogy
– bár ép ésszel is felmérhető – a Föld forgása NEM áll le 4 napra, majd indul újra, földi
paradicsomunk hivatalos személyei is sajtótájékoztatót tartottak a témával kapcsolatban. Az emberi
átgondolatlanság megkoronázásaképpen pedig több milliárd forintos nyereséggel egy vég, többek
között társasjátékot és szeszt tartalmazó túlélőcsomagot dobtak piacra. Nagy sikerrel…
2. OPPA, GANGNAM STYLE
Hosszas filozofálást igényel a kérdés megválaszolása: vajon az a gázabb, amit a videoklip főszereplője
kifiguráz, vagy az, ahogyan ezt teszi? Az alapötlet jó, mivel a 21. századi popélet kifejezetten
egyhangúvá vált, 100 milliós autókból, fux-szal a nyakban énekelve, de tán kissé túlzásba esett PSY.
Ellenszenves hatást talán az válthatott ki, hogy az ázsiai dallamförtelem már tízszer kifolyt minden
csapból, ez hallatszott az összes fülhallgatóból. Azt viszont nem tagadhatjuk, hogy ez annyira
katasztrofális, hogy már MAJDNEM jó…
3. FACEBOOK
Sokszor olvashattatok már számainkban a népszerűbbnél népszerűbb megmozdulásokról kedvenc
közösségi portálunkon. Már csak futólag említem, hogy a felbecsülhetetlen számú felhasználónak a
95,71%-a modell és/vagy fotós, de már most is oda kell figyelnünk, hogy barátaink ne vállalják túl
magukat, mert a fotós-modell ambíciók beváltása mellett, mindenki felcsapott meteorológusnak. Már
csak arra várunk, hogy mikor kezdődik jótékonysági szerveződés: „Ablakra gyűjtünk a rászorulóknak!
1 lájk-1 ablak” címen (ugyanis kóros ablaktalanságra kell, hogy következtessünk a fentiek tükrében).
Ezen felbuzdulva jönnek teli flegma-tankkal népszerű barátaink, és uralmuk alá veszik az üzenőfalakat
a „Ne írjátok ki, hogy esik a hó, süt a nap, hideg van, meleg van…stb., nálunk is van ablak!!!”
(Jótékonysági akció lefújva.) A 2012-es facebookos posztok nagytöbbsége azonban az egyéniség
kultuszának hirdetéséről szólt. Azt azonban senki nem vette észre, hogy ezt a divatot követve vesztette
el egyéniségét, így némileg ellentmondásossá vált.
Reméljük, nagyjából egyetértetek listánkkal, ha nem, akkor az adysokk@g-mail.com e-mail címre
küldött levélben, vagy a 9-es szertárban (NEM Sallai Tanár Úrnak) lehet reklamálni. Hasonlóan gáz
újévet kívánunk mindenkinek! Reméljük, 2013-ban is lesz világvége.
Mendrey Zsófi, 11.b
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Szalagavató
Idén a mi osztályunk feladata volt megszervezni a szalagavatót. Bár én nem vettem részt a fontosabb
dolgok megszervezésében, mégis megpróbálok írni erről pár sort. Az én feladatom az volt, hogy a
virágcsokrokat osztogassam a keringő végén. Jelentéktelen feladatnak hangzik, tudom, de higgyétek
el, nem az. Sok kis csokor jut egy „osztóra” és ha akár már egy is leesik, akkor annyi az egésznek.
Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy én mennyire kulcsfontosságú voltam a műsor alatt, csak
azt akarom sugallni, hogy még az ilyen apró részletek is mennyire fontosak tudnak lenni és még az
ilyen kis dolgokon is el tud csúszni egy hatalmas esemény. Ott kellett lennem pár keringő próbán és
azt kell, hogy mondjam, félek egy kicsit a jövő évtől. Jövőre nekünk lesz szalagavatónk és be kell
tanulni azt a sok táncot, a rengeteg lépést és közben még tanulni is az érettségire. Nem mondom, hogy
eddig nem volt bennem tisztelet a felsőbb évesek iránt, de komolyan le a kalappal előttük.
Természetesen a szervezők és tanárok előtt is, akik mindent megtettek, hogy ez az esemény olyan
legyen amilyen végül lett. Még a hideg csarnokba is sikerült melegséget csempészni a táncokkal és a
jobbnál-jobb műsorokkal. Nagyon jól sikerült a műsor, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Én
személy szerint nagyon élveztem és már alig várom, hogy a másik oldalon lehessek jövőre és talán
más szemszögből írjak egy cikket a suli újságba. ;)
Őze Fanny, 11.b

A szalagavató napján, mindenki nagyon izgatott volt a környezetemben. A főpróba rendben lezajlott,
már mindenki az estét várta. Délután minden lány rohant fodrászhoz, sminkeshez, hogy a legszebb
lehessen élete talán egyik legfontosabb napján. Mire megérkeztünk teljesen úrrá lett mindenkin a
feszültség. Alig vártuk, hogy felvonuljunk a szalagtűzési „ceremóniára”. A rengeteg produkció, amit
közben láthattunk oldotta a várakozást, de mikor végre megkaptunk a szalagunkat, mindenki annyira
boldog volt, hiszen ilyen nem minden nap történik az emberrel. A szalag jele annak, hogy mi is felnőtt
emberek lettünk, hogy már csak pár hónap és kilépünk a valódi életbe. Kihívások sora vár ránk és nem
lesznek óvó tanáraink, akik utunkat egyengetik tovább. Ez igaz remek érzés, valami újnak a kezdete,
de másrészt sok felelősséggel nézünk szembe. Miután ezen érzések sora lejátszódott bennünk máris
tovább kellet állnunk, hiszen az este még sok mindent tartogatott számunkra. Lementek az
osztálytáncok, a vendégfellépések és a palotás. Legvégül pedig a keringőt táncolta el a négy évfolyam.
Szenzációs érzés volt, ahogy a több ezer meghívott vendég egy emberként tapsolt meg minket a
lelátókról. Biztos vagyok benne, hogy minden végzős szíve szerint még vagy százszor eltáncolta volna
a keringőt. A tanárokkal is sorra táncoltunk, mindenki annyira jól érezte magát. Biztos vagyok abban
is, hogy senki sem fog még egy apró részletet sem elfelejteni ebből a napból, hiszen csodaszép
emlékeink vannak a MI szalagavatónkról és, ha talán mégis kicsit kopottak lesznek ezek az emlékek,
akkor sem leszünk szomorúak, hiszen rengeteg képünk van, amit akár az unokáiknak is mutogathatunk
majd, hogy mi is voltunk szalagavatós fiatalok.
Bodnár Brigi, 12.b

6

Akik homlokon csókolták a Múzsát
Kedves irodalomkedvelő barátaim! Elkezdődött az újév, és minthogy tiszta évet kezdünk, alkalmas idő
ez arra, hogy elgondolkodjunk az újrakezdésről.
Jack London
London nagy kedvencem, még kilencedikes koromban ismerkedtem meg fő
művével, A vadon szavával. Azóta közelebb kerültem a megállapításhoz,
hogy ez az író legjobb műve, azonban az összes regényének ismerete nélkül
ezt még nem állíthatom biztosan. De tegyük föl tehát, hogy a szerző legjobb
műve A vadon szava, és egyúttal ismerkedjünk is meg vele. Az újrakezdés
regényével.

A vadon szava
London regényeinek egyik típusa az alaszkai
tematikára épülő történetek. Alaszka ugye a
század elején az aranyásók kedvelt vidéke volt,
a
hirtelen
meggazdagodás
vágya,
a
kalandokkal teli élet sok telepest magával
csábított. Így történt ez szerzőnkkel is, aki
élete során maga is kipróbálta a szerencséjét,
innen erednek tehát ezek a történetei.
Bár Alaszka jégvidéke a mű helyszíne, és az
aranyéhség a mű mozgatórugója, a történet
mégsem teljesen a szerencséjét kereső
szegénylegényekről szól, hanem az aranyásók
egyik eszközéről, egy szánhúzó kutyáról.
A mű főszereplője egy Buck nevű kutya,
akinek csodás élete van arisztokrata
gazdájának kastélyában: napközben kimennek
vadászni, esténként pedig a kandalló mellett
fekszik gazdája lábánál, míg az simogatja.
Idillikus, nem? Nos, bár a regény kezdete
előlegezne valami kedves gyerektörténetet a
tökéletes
világban
szereplő
tökéletes
karakterekkel, ez a koncepció hamarosan
megváltozik. Buckot elrabolják, eladják,
kikerül az alaszkai jégvidék fagyos és
kegyetlen világába. Óriási a kontraszt: Buck
szemével nézve is nehezen éljük meg azt a pár
oldalt, a hirtelen dimenzióváltást, a régi,
boldog élet szétesését, a halálközeliséget. Buck
hamarosan törvényeken keresztül tanulja meg
az életben maradás titkait, és véres keservekkel
tanulja meg a kutyai alázatot. Buck végigmegy
mindenen, ami egy erős, nemes kutyát csak
érhet ebben a korban, ezen a helyen. De ő

mindent túlél…semmi nem öli meg, azonban
mindentől erősebb lesz. Származását tekintve
félvér: így már genetikája is előlegezi erejét,
kitartását, melyekre a történet folyamán
szüksége is lesz. A műben dominál a hármas
szám: három gazdája van, mire elér a
tökéletesedés pontjára. Első jelentős gazdái
ostoba emberek, magukat is elpusztítják a
vadonban, Buck azonban túléli gazdái halálát.
Második gazdája kegyetlenkedő ember, aki a
vadonnál is vadonabb szívvel rendelkezik,
markaiból harmadik gazdája menti meg
Buckot, akinél a kutya megnyugodhat, elérheti
lelki békességét. Az idillnek azonban ára van:
és ezt Buck is nagyon jól tudja…A mű végső
pontján Buckból saját erejének köszönhetően
Farkas lesz, aki már léténél fogva is képes
túlélni a vadon és a kiszolgáltatottság minden
nehézségét. A mű vége tehát az újrakezdésre
biztat, azt hiszem.
Olvassuk el a regényt, ha van rá
időnk/erőnk/kedvünk, hiszen jóval többet ad
nekünk az elolvasása által, mint amennyit mi
belefektetünk. Ezt viszont garantálhatom.
Vámos Letti,
öregdiák
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Kulturshock
A 2012-es év kifejezetten eredményes volt könyv megjelenések terén. Több olyan könyv is megjelent,
amelyek pár hónap alatt bejárták a világot és felkerültek a sikerlisták élére. A tavalyi évben az Ulpiusház volt, amely az év legsikeresebb trilógiáját adta ki. E.L. James: A szürke ötven árnyalata alig egy
év alatt a világ egyik legkeresettebb bestsellere lett. Nők milliói vesztek el Christian Grey és Anastasia
Steel kapcsolatában. Ám nem csak az Ulpius-ház volta az, aki sorjázta a kiadásokat. A
Könyvmolyképző is szép számú könyvmegjelenéssel büszkélkedhet. Többek között, a Vörös pöttyös
könyvek is magas megjelenésszámmal dicsekedhetnek. A külföldi írókon kívül a magyar írók is
serénykedtek, mint például Szurovecz Kitti akinek több könyve is megjelent és akinek nagy
izgalommal várjuk következő könyvét amely a júniusi Könyvfesztiválon fog megjelenni. Több
külföldi író is készül könyvvel a 2013-as Könyvfesztiválra. Ezek között van Aprilynne Pike, akitől a
Wings trilógia negyedik kötetét várjuk. Remélem a 2013-as évnek sikerül felülmúlnia a 2012-es évet,
és jobbnál jobb könyvek kerülhetnek a könyvespolcainkra!
Piszker Barbi ,11.b

A 2012-es év hatalmas, olykor nem várt sikereket hozott a
színházi életben.
Ilyen nem várt siker volt a Madách Színház Mary Poppinsa,
melyre áprilisig minden jegy elkelt, és gondolatban már az évad
hátralevő részére is elkeltek a jegyek. A Madách Színházhoz
hasonlóan a Vígszínház is halmozta a sikereket az óesztendőben.
Ilyen volt a Lovakat lelövik, ugye? , a kezdetben mókás, ám
később tragikus és szívszorító előadás, majd a Jóembert
keresünk, amely Bertold Brecht Szecsuani jólélek című műve
alapján készült. A darab végig arra keresi a választ, hogy van-e
még jóember a világban, és abban aki jó, hogyan vívja meg
harcát a jó és rossz, és fenntartható-e a jóság a legnehezebb időkben is.
Végül, de nem utolsó sorban, egy a színházi életet befolyásoló, nagy horderejű döntés is született. A
következő évadtól Alföldi Róbert nem töltheti be tovább az igazgatói posztot a Nemzeti Színházban.
Helyette Vidnyánszky Attila tölti be szeptembertől ezt a pozíciót. A döntés megosztja az embereket.
Van, aki szerint Alföldi Róbert újszerű és szabad felfogása, nem a Nemzeti Színházba való, s van a
Nagyérdemű, aki a változás óta minden előadás után állva tapsol, és hangosan köszöni meg az
élményt. Eddig szokatlan tempóban fogynak a jegyek az előadásokra, és Alföldi utolsó évadában soha
nem tapasztalt érdeklődéssel vannak a nézők a színház felé.
Köszönjük az élményt, és remélem, hogy még sokszor részesülhetünk benne az ország bármely
színházában, mert ezt a varázslatot, nem lehet megunni.
Fata Orsi, 11.b
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Úgy gondolom, 2012 egy eléggé jó év volt a filmipart illetően. Rögtön Januárban került a mozikba az
Underworld 4. része Az ébredés címmel, majd jött a Sherlock Holmes 2. Árnyjáték. Véleményem
szerint a rajongók e filmek láttán csak még jobban megszerették kedvenceiket (ezt személyes
tapasztalatból is mondhatom, ugyanis imádom mindkét filmsorozatot). Februárban a kultikus Star
Wars legelső részét nézhették meg a fanatikusok, immár 3D-ben. Márciusban pedig Az éhezők viadala
és a Project X kaszálták a jól megérdemelt gázsit. Áprilisban összeálltak a legjobb Marvel
szuperhősök, hogy a mozikban akár Imax 3D-ben is megnézhessük, hogy teljesítenek a Bosszúállók
csapatában, később 3D-ben akár a Titanic egy utasának is érezhették magát a nézők, majd immár
negyedszerre kóstolhatott bele mindenki kedvenc pitéjébe (Amerikai pite 4. A találkozó). Májust a
Twiligt színészeinek kitörése jellemezte, ugyanis a Cosmopolisban Robert Pattinsont, a Hófehér és a
Vadászban pedig Kristen Stewartot láthattuk. Rajtuk kívül azért a Sötét zsaruk is összeálltak még
egyszer, a Man in Black 3 –ban. Nyáron a DC Comics felemelte nekünk a Sötét Lovagot (Batman – A
felemelkedés), majd később a Csodálatos Pókembert is megcsodálhattuk. A könnyed, romantikus
történeteket kedvelők örülhettek a LOLnak és a Bel Aminak, továbbá a táncos lábúak a Street Dance
2-ből 3D-ben is szerezhettek ötleteket következő koreográfiájukhoz. Természetesen nem hagyom ki
mindenki kedvenc plüssmaciját sem, hiszem Augusztusban jött TED. Szeptemberben a Kaptár 5.
Megtorlás került vászonra és a táncosok újabb örömére a Step Up 4. Októberben a 007-es lopódzott a
mozikba (James Bond – Skyfall), majd a horror kedvelők a Paranormal Activity 4. részén ijedezhettek.
Novemberben az elgondolkodtató és mindenkiben nyomot hagyó Felhőatlasz került terítékre, majd az
Alkonyat utolsó része, a Hajnalhasadás váltott ki nagy izgalmat sok-sok tini lányból. Az év a nagy
sikerű Pi életével zárult, de emellett még ekkor került bemutatásra a Nyomorultak vagy a Gyűrűk ura
fanoknak a Hobbit: Váratlan utazás is. Összefoglalva ez az év a 3D, az újragondolások, a folytatások
és a befejezések éve volt, és elmondhatom, hogy tavaly nagyon jó filmeket láthattunk.
Őze Fanny, 11.b
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Fogadalom?!
Újévi fogadalmak:
Brigi: Elhatároztam, hogy szőke leszek…és az is lettem!
Andris: Megfogadom, hogy jövőre fogadok valamit!
Tomi: Elhatároztam, hogy soha többet nem teszek fogadalmat.
Norbi: Megfogadtam, hogy veszek egy új tévét, mert a régiben rossz műsorok mentek.
András: Elhatároztam, hogy megtanulok mandarinul!
Kristóf: Megfogadtam, hogy lesz egy háremem!
Bence: Azt kívánom, hogy jövőre ne kelljen azt kívánnom, amit tavaly kívántam!
Andi: Ezentúl monoton hangon fogok beszélni, lehetőleg egy szótagú szavakat használva!
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Álmodtál valaha is arról, hogy író leszel? Belekezdtél mindig egy történetbe, de lustaság miatt nem
folytattad? Tessék, itt egy példa, hogy érdemes dolgozni, mert megvan a gyümölcse. Reichardt Emese
16 éves, és neki is voltak álmai. Kicsiben kezdte és egyre nagyobb sikernek örvend könyve, a
Vérvonalak. Bár nem sokan olvasták még, de iskolánk tanári karában elterjedt és osztályában is már
többen olvasták.
Hány évesen kezdted el a könyv írását?
Körülbelül 13-14 éves lehettem, de nem emlékszem pontosan.
Minek a hatására kezdted el írni?
Szerintem, mint minden ilyen korú lányra, rám is nagy hatással volt az Alkonyat című film. Ennek
hatására én is bekerültem ennek a bűvkörébe, ezért is vannak vámpírok az én könyvemben is.
Ekkoriban kezdtem el ezt a történetet, és a film miatt változtattam rajta.
Mennyi időt igényelt a könyv megírása?
Legalább egy év volt. Ez nem sok idő, de nyáron sok időm volt és engem is érdekelt már a vége a
történetnek. Folyton vissza kellett olvasnom, hogy számomra is tiszta legyen a történet.
A Vérvonalak szerintem egy elég érdekes cím. Honnan jött?
A címadással elég nagy bajban voltam. Ha könyv írása előtt adok címet, akkor sikerül, de mivel ezt a
könyv megírása utánra halasztottam, így nem akart összejönni, ezért bátyám barátnőjének
köszönhetem a könyv címét. Sokat segített nagyon. Sokszor ő is kitalált részeket a történetbe, ha
esetleg elakadtam.
Miről szól a könyv? Miért ajánlanád az olvasóidnak?
Egy átlagos lányról szól, aki megtud egy családi titkot, ami teljesen felforgatja az életét. Körülötte a
dolgok megváltoznak, és olyan világ tárul fel előtte, amit nem is hit volna azelőtt, amiről azt hitte,
hogy lehetetlen. Mint minden hősnek, neki is van társa a legjobb barátnője, akivel újabb és újabb
kalandokba keverednek. Persze, elég lányos könyvnek hangzik, de ajánlom fiúknak is. Persze
azoknak, akik szeretik a fantasy-t. Én tipikusan olyan ember vagyok, aki szereti különböző helyzetbe
beleképzelni magát és ehhez a könyvek segítségét használom. Ezt tudom én is ajánlani. Egy újabb
kalandot, ami az én világomban játszódik.
Mi volt a célod a könyv megírásával? Számítottál valaha is ara, hogy te egy kiadott író legyél?
Amikor elkezdtem csak azért csináltam, hogy lekössem magam. Szóval csak úgy szerettem volna
kitalálni valamit és leírni. Nem, egyáltalán nem fordult meg a fejemben, hogy valaha is kiadják a
könyvem. De ha nincs
Lilla, akkor még mindig csak a baráti köröm és a családom tudna róla. Úgyhogy nagyon sokat
köszönök neki.
Tervezel új könyvet írni?
A nyáron annyi időm volt, hogy még egyet összehoztam és nemrég még egyet kezdtem írni, de a
tanulás miatt nehezebb haladni vele.
Hol lehet a könyvedet megrendelni?
Könyvesboltokban sajnos nem, mert amennyiben ott nem fogytak volna el bizonyos időn belül a
raktáron levő példányok, nekem kellett volna megvenni őket és ez így nagyon drága lett volna. Sajnos
sokba kerül ahhoz képest, hogy milyen rövidke. De interneten meg lehet rendelni. Ha valaki szeretne
venni, akkor inkább ajánlom, hogy nekem, vagy Csöngedi Lillának szóljon, mert kapok rá
kedvezményt.
Csöngedi Lilla, 10.a
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Móka Miki mókatára

Egy műszaki áruházba:
- Helló, érdeklődni szeretnék, hogy
mikrohullámú sütőtök van?
Erre az eladó hátrakiabál:
- Béla, gyere ki, itt van valami
elmebeteg, aki valami
mikrohullámú sütőtököt keres!

- Hé, kocsmáros
mennyibe kerül a sör?
-A pohár 220, a korsó
330!
- Aha, értem, és a
sör???

A kocsmában egy férfi meséli cimborájának:
- Képzeld, mi történt velem tegnap este! Este
nézem a tévét, amikor csengetnek. Kinézek, hát
nem az anyósom álldogál a küszöbön egy táskával
a kezében. Megkérdezi: "Ne haragudj, de nem
maradhatnék itt egy pár napig?"
- És, mit mondtál? - kérdi a cimbora.
- Azt, hogy "Dehogynem, maradjon csak
nyugodtan ott!" - és becsaptam az ajtót.

- Elnézést, Dr. Béres?
- Igen
- Kérem, várjon egy cseppet!

Két rendőr találkozik az utcán.
Az egyik megkérdi:
- Mondd, miért dörzsölöd a
kezedet?
- Mert fázik.
- Hát akkor miért nem teszed
zsebre?
- Nem fér bele, ott a kesztyűm.

A Halál kopogtat az
ajtón, és a férj kinyitja:
- Jó estét, segíthetek?
- Én vagyok a halál, az
életedért jöttem!
A férfi behajtja az ajtót,
s így szól:
- Életem, téged
keresnek!

Két öreg bácsika
találkozik a szemészeten:
- Régen láttam!
- Régen én is...

Milyen a búvár
pálinka?
- Lemegy, körülnéz,
visszajön.
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Teszt
Melyik évszak lennél?
Szabad a délutánod. Mit csinálsz?
a) befészkelem magam a fotelbe és jó kis forró csokival
b) összecsődítem a barátaimat és kiülünk a parkba
c) elmegyek sétálni, hogy kiszellőztessem a fejem
d) felhívom a páromat és elmegyünk moziba
Az alábbiak közül hol vásárolsz a legszívesebben?
a) pici, de egyedi bolt
b) bevásárlóközpont
c) kirakodóvásár
d) turkáló
Mi a kedvenc gyümölcsöd?
a) szőlő
b) görögdinnye
c) mandarin
d) cseresznye
Milyen filmeket szeretsz?
a) romantikus
b) vígjáték
c) horror
d) akció
Mi a kedvenc ruhadarabod?
a) melegítő
b) miniszoknya
c) vászonnadrág
d) farmer
Mi a kedvenc színed?
a) sárga
b) piros
c) rózsaszín
d) szürke
Hol nyaralsz legszívesebben?
a) a hegyekben
b) a tengerparton
c) egy európai nagyvárosban
d) valahol belföldön
LEGTÖBB A ) VÁLASZ: Tél. Igazi téli csaj/pasi vagy. Nem zavar a hideg és órákig képes vagy a karácsonyi
vásárokon bóklászni. Imádod, ha hull a hó, akár kint hógolyózol, akár a meleg szobából figyeled, ahogy
esik.
LEGTÖBB B ) VÁLASZ: Nyár. Napsütés-függő vagy, egész évben csak a nyarat várod, hogy végre
kifeküdhess napozni és elmehess vakációzni a tengerpartra. A kánikula sem zavar, csak süssön a nap.
LEGTÖBB C ) VÁLASZ: Tavasz. Szereted a kellemes időt, amikor nem fázol, de meleged sincs. A legjobb kis
délutáni programod, ha találkozhatsz a pároddal/barátaiddal és elmehettek közösen valahova.
LEGTÖBB D ) VÁLASZ: Ősz. Imádod ilyenkor a természetet, hiszen tényleg csodálatos látványt nyújtanak a
sárga lehulló levelek. Így hát szívesen töltöd az időt a barátaiddal, családoddal a szabadban.
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Sütigyár
G YORS ÉS EGYSZERŰ RECEPTEK

JOGHURTOS BÖGRÉS SÜTI
Hozzávalók:
* 3 tojás
* 2 pohár joghurt
* 3 pohár liszt
* 1 pohár cukor
* fél pohár étolaj
* 1 zacskó sütőpor
* 1 csomag vaníliás cukor
Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük a következő sorrendben: a tojásokat összekeverjük a
cukorral és vaníliás cukorral, belekeverjük a joghurtot, az olajat, végül a sütőporral egybeszitált lisztet.
Az így kapott tésztát, kivajazott vagy sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, és előmelegített 200 fokos
sütőben tűpróbáig sütjük.

10 PERCES KEKSZ
Hozzávalók:
* 10 dkg vaj
* 1 tojás
* 3 evőkanál cukor
* 25 dkg liszt
* 5 dkg durvára darált vagy összevágott dió
* 1 citrom reszelt héja
* fél mokkáskanálnyi fahéj
* negyed mokkáskanálnyi sütőpor
* negyed mokkáskanálnyi szódabikarbóna
Elkészítés: A vajat a cukorral és a tojással robotgép segítségével habosra keverjük. Az így kapott
krémbe belekeverjük a többi hozzávalót. Egy formázható, de puha masszát kell kapnunk.
Sütőpapírból kivágunk egy akkora kört, amekkora a mikrosütőnk üvegtányérja. A sütőpapírt az
üvegtányérra tesszük. A tésztából formált diónyi gömböket pedig körberakjuk a sütőpapíron úgy,
hogy minimum 4-5 centi távolság legyen közöttük. A golyók tetejét villával egy kicsit lenyomjuk, aztán
betesszük a mikróba. A kekszeket 700-750 W-on két, két és fél percig sütjük. Ezután kivesszük a tálat,
és a süteményt hagyjuk kb. öt percig hűlni.
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~ Horoszkóp ~
Kos

Rák

Ha januárban is sokat kell tanulnod, akkor
keménynek és határozottnak kell lenned.
Sajnos olyan valaki lép be az életedbe, akivel
kölcsönösen ki nem állhatjátok egymást. A
szerelmi életedben kisebb gondok léphetnek
fel, de együttes erővel sikerül kiküszöbölni a
problémákat.

Őrült hajrát kell folytatnod, és olyan
mennyiségű tennivaló vár rád – amihez már
hozzá vagy szokva -, amely az eddigieket is
meghaladja. Ráadásul olyan emberek közé
kerülsz, akik nem fognak túlságosan
örvendezni neked. Ha párkapcsolatban élsz,
akkor talán nem teljes az összhang a partnered
és közötted, mintha kedvesed mást akarna,
mint te.

Bika
Képes leszel megbocsátani, de nem elfelejteni
valakinek azt, amit ellened elkövetett. Ha a
közeli ismerőseid között van az a személy, aki
sok bosszúságot okozott, akkor ebben a
hónapban olyan nagy enyhülést ne várj, mégis
jobban fogod érezni magad, mint korábban. És
némi örömöt is érzel, hogy aki olyan csúnyán
viselkedett veled, és olyan nagyra tartotta
önmagát, azzal a sors most jól elbánt.

Ikrek
Még az is megtörténhet, hogy a partnereddel
felejthetetlen lesz ez a hónap, sokkal több időt
töltötök együtt, és sokkal jobban egymásra
tudtok hangolódni, mint korábban. Szinte most
bepótolhatjátok azt az időt, amelyet
kényszerűségből külön kellett töltenek. Most
úgy érzed, minden helyén van az életedben.

Oroszlán
Tele vagy aggodalommal egy olyan személy
miatt, aki a rokonságodhoz tartozik, és akinek
egészségi problémái vannak. Félted őt, és
megpróbálsz segíteni rajta. Mindehhez arra is
szükség van, hogy békét köss azzal a
személlyel, aki a rokonod számára nagyon
fontos. A suliban most minden jól megy, úgy
érzed, könnyebben megy a tanulás.

Szűz
Jól érzed magad, mert olyan emberekkel vagy
körülvéve, akik szeretnek, és akik elismerik a
tudásodat. Ha párkapcsolatban élsz, partnered
is aktivizálni fogja magát ebben a hónapban, és
sokkal többet vállal magára, mint korábban
tette. A barátaiddal is jól szórakozhatsz, az
egyedüli fejfájást talán a tanulás okozza.
Mégpedig nem tudsz elszakadni attól a
gondolattól, hogy valamit a jövőben másként
kellene tenned. De fogalmad sincs, mit és
hogyan.
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Mérleg

Bak

Kétségtelen, hogy nem szórod a pénzt,
megtalálod azokat a lehetőségeket, ahol
nagyon jutányos áron juthatsz hozzá jobbnál
jobb dolgokhoz, amelyek szinte a luxus
kategóriájába tartoznak. A szerelem terén talán
felbukkan az, akit képtelen vagy elfelejteni, és
a sors lehetőséget kínál arra, hogy végre tiszta
vizet öntsetek a pohárba.

Mi mással is telhetne a január, mint a
tanulással. Mégpedig sok tanulással, aminek
meg is van az eredménye. És persze olyan
jegyeket is kapsz, amelyektől akár egy hátast is
tudnál dobni örömödben. Még az is lehet, hogy
a suliban ismerkedsz meg azzal a személlyel,
akivel őrülten egymásba szerettek. Ez nem
mindennapi kapcsolat lesz, amely miatt talán
még egy fontos barátságot is feladsz.

Skorpió
Micsoda jó kis hónap lesz ez a mostani. Az
iskolában sikeres vagy, a szüleiddel is jó
viszonyt ápolsz, jelenleg minden a helyén van
az életedben. Amit kimondtál, ahhoz kell
tartania magukat a többieknek is, mert ha nem
így történik, akkor teszel róla, hogy ne érezzék
magukat olyan nagyon jól a bőrükben. Ha
párkapcsolatban
élsz,
várható
néhány
konfliktus, de hamar túlléptek rajta.

Nyilas
A január egyértelműen a bizalomról szól majd.
A suliban új, gyümölcsöző kapcsolatokat
szerezhetsz.
Kedves
személyiséged
és
humorod mindenkit lenyűgöz majd, és
folyamatosan keresik a társaságod, hiszen
jókedved ragadós. Népszerűségednek eleinte
örülsz majd, de később egy kicsit zavarónak
tartod. A párkapcsolati problémákat sikerül
elhessegetnetek.

Vízöntő
Minden okod megvan arra, hogy optimista
légy, hiszen a suliban a lehető legjobban
alakulnak a dolgok, és gyorsan elfelejted
azokat a sértéseket, vagy megpróbáltatásokat,
amelyeken átestél. Fantasztikusan érzed
magad, és az otthon, a családod környezetében
töltött idő is emlékezetes marad.

Halak
Az év elején lelassulnak a mindennapjaid. A
pároddal kevés időt töltöttél mostanában, de ez
most változhat, hiszen a tanulás jól megy, így
több lesz a szabadidőd. Mostanában érhet
valamilyen csalódás, ami rosszul érint, de
hamar túllépsz rajta és az elkövetkezendő
napokat boldog hangulatban fogod tölteni.
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