
 

  

2016/2017  II. félév            6. szám 

Tartalom: 

Könyvajánló 

9. oldal 



 

 

Interjú Kiss-Pataki Adél tanárnővel 
 

Tanárnő, meséljen egy kicsit a diákéletéről! 

Iskolai tanulmányaimat a csíkszeredai Petőfi 

Sándor Általános Iskolában folytattam, majd a 

Márton Áron Gimnáziumban volt szerencsém 

végezni. Az általános iskolai évek sok közös 

kirándulással, mindenféle tanár-diák akcióval 

teltek. Sok tevékenységünk volt az oszival. 

Közösen főztünk, árvaházat látogattunk, 

mindenféle természetvédelmi akcióban részt 

vettünk. Ez akkoriban még újdonságnak számított. 

Szerettem ötnyolcas diák lenni. Aztán később a 

licis évek alatt megváltozott kicsit a stílus. A 

tanárok 9. osztályban eléggé elérhetetlennek és 

nem emberinek tűntek. Természetesen ez is 

megváltozott. 10-12. osztályban szinte minden 

tanár valamilyen szinten példaképpé és irányadóvá 

vált számomra. Idegennyelv osztályt végeztem, és 

a tantárgy, amit a legjobban utáltam, 

az a latin volt. Négy éven át heti 2-

3 órában tanultuk, félévit is írtunk 

belőle. Ma már ezért is hálás 

vagyok. 

Mindenképp, valahányszor otthon vagyok, és 

meglátom a Márton Áron Főgimnázium épületét, 

büszkeséggel keveredő hála és egy nagyfokú 

leírhatatlan jó érzés tölt el, amiért része voltam és 

részemmé vált az egész intézmény, és minden, ami 

mögötte van. 

 

Miért választotta a tanári pályát? 

Eredetileg állatorvosnak készültem. Nem volt 

Csíkban olyan kutya a közelemben, amit nem 

simogattam volna meg.  Kiskorom óta nagyon 

bűvkörükben tartottak az állatok. Kivéve a csúszó-

mászók. 

Aztán felfele cseperedvén egyre többször hallotam 

a szüleimtől és tanáraimtól ilyen-olyan aktivitások 

közepette, hogy jól és megfelelően bánok a 

gyermekekkel. Egyetemi tanulmányaim alatt 

szerencsém volt a TEKMEK tagjának lenni, ahol 

ismét emberekkel, emberekért tevékenykedtünk 

egy egészséges, vallásos közegben. Ezt is nagyon 

szerettem, és itt is tiszta volt, hogy megy nekem. 

Aztán úgy adta a Fennvaló, hogy a Bartók Béla 

Elméleti Líceumban hirtelen némettanárt kellett 

helyetesíteni. Mondhatom, hogy első órától tudtam, 

hogy ez az a fajta szakma, ahol jól érzem magam, 

amit szeretek, s ahol töltekezni tudok. Mondanám 

hivatás, és remélem nyugdíjas éveimben is így 

fogok majd erről vélekedni. 

 

Milyen tanítani, és milyennek tartja a Bartókban a 

tanítást, illetve a bartókos diákokat? 

A Bartókban tanítani élmény. Személyes a 

kapcsolat a diákokkal. Szinte mindenkit ismerek és 

tanárként részt lehet venni az iskolai élet 

,,együttgondolkodás’’ részében. 

Az iskolaszervezés részének érzem magam, a 

munkám. Van egy állandó adok-kapok-fejlődünk 

viszony. Meggyőződésem, hogy a Bartók egy 

szuper hely. És ugyanakkor remélem, hogy minden 

itt végző diák átéli azt az érzést, amikor visszatér a 

suliba, amit én, ha a Marcit láttam.



 

 

A tanítás mellett milyen aktivitásokban vesz részt 

mint vezetőtanár? 

A suliban való tanítás mellett újabb élményként 

élem meg a Gerhardinum Római Katolikus Líceum 

ovis csoportjaiban a német nyelv tanítását. Kihívás, 

de nagyon élvezem. DÖK-felelős tanári szerepben 

a Diákönkormányzat munkáját segítem. Ez egy 

olyan rész, ahol rengeteget tanulok magamról és 

másokról gazdagon. Önkéntes alapon mindenféle 

projektben részt veszek, pl.: Játszóház, Európa 

napja, Bejáró táborok, Katolikus tábor, Erasmus 

Tábor stb. 

 

Mit üzen a bartókos diákoknak? 

A bartókos diákoknak azt üzenem, hogy legyenek 

büszkék a bartókos létre. Törekedjenek arra, hogy 

minden nap cselekejenek egy olyan dolgot, amitől 

nap végén hálásak lehetnek. Legyenek továbbra is 

aktív tagjai a BartókLand-nek, s vegyenek részt 

közös programokban, tevékenységekben, 

kirándulásokban. 

 

Ökosuli 
 

lképzelted-e már, hogy milyen lenne a Földünk 

állatok nélkül? Szerintem rettenetesen rideg és 

barátságtalan! Arról nem is beszélve, hogy 

például a növényeket beporzó méhek nélkül az emberiség 

éhen pusztulna.  

 Azt tanultuk, hogy az állatok közül az ember a 

legerősebb, mert gondolkodni tud. De mint a legerősebbek, 

sajnos el is foglaltuk magunknak az egész Földet, és nem 

hagytunk helyet a többi állatnak. Az erdőket kiirtjuk, a 

mezőket felszántjuk, a mocsarakat kiszárítjuk. Elvesszük az 

állatok élőhelyeit. Ma már nagyon sok veszélyeztetett állatfaj van! 

Ennek oka a felelőtlen emberi viselkedés (pl. a tengerek szennyezése), 

a mértéktelen vadászat (pl. az orrszarvúakat a szarvukért, az elefántokat az agyarukért lövik le), vagy 

élőhelyük elvesztése (pl. az őserdei fák mértéktelen kivágása). Pont erre való az Ökosuli. Bármilyen 

osztályos vagy, csatlakozhatsz az Ökosulihoz, ami megtanít arra, hogy védd és tiszteld a környezeted és 

azok lakóit. De ha persze nincs kedved, akkor is van megoldás, hogy védd a környezeted. Például otthon 

szelektíven gyűjtöd a szemetet, vagy nem használsz annyi vizet fürdéskor. Ha van kedved, utánanézhetsz 

a városban szervezett öko programoknak. 

 Az Ökosuliban olyan programokat szerveznek nekünk, amelyekkel megpróbáljuk védeni szűkebb 

természeti környezetünket. Madáretetők kihelyezésével segítünk enni- és innivalóhoz jutni azoknak a 

madaraknak, amelyek nem költöznek el, hanem télen is velünk maradnak. 

 Az erdők területe egyre fogy, ezen szeretnénk segíteni a faültetési programunkkal. Gondolj arra, 

hogy minden egyes fa elütetésével javítjuk a levegő minőségét!  

 Az iskola hátsó udvarában kiskertet létesítettünk, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a zöldség- 

és gyümölcstermesztéssel. Megtanulhatják azt, hogy megéri gondoskodni a növényekről, mert a 

növények a termésükkel meghálálják a munkánkat. 

 Összegyűjtjük a mindenfelé eldobált veszélyes hulladékot is. 

 Én nagyon szeretem az Ökosulit, gyertek Ti is, csatlakozzatok hozzánk!  
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bredtetek már madártrillára? Ugye, milyen gyönyörű a természetben hallgatni a madarakat? 

Ki ne ismerné a szürkeverebet, a vadgalambot, a gólyát? Vannak környezetünkben is 

ritkaszép madarak, csak meg kell őket figyelni, rájuk kell lesni! 

 Van egy igazán szép és különleges madár, amellyel 

ritkán találkozunk. Bokros és nyílt mezőkön él, vagy a 

gyümölcsfák odvában rak fészket, így a falusi házak 

kertjében is megfigyelhető. 

 Vöröscsárda gyümölcsfás kertjeiben ritkán, de néha 

találkozhatunk vele, a búbos bankával. Ez a szép tollú, ritka 

madár 2015-ben volt az év madara, így nem kis hírnévre tett 

szert. Sajnos a szennyezés és autók miatt létszáma egyre 

csökken.  

 Bezzeg, csak akad egy bartókos állatbarát: Bakos 

Dávid, aki udvarán élőben találkozhatott egy búbos bankával. 

Erről a találkozásról készítettem riportot. 

Riporter: Szereted-e a madarakat? Van olyan, ami a kedvenced? 

Dávid: Én nagyon szeretem a madarakat, órákig hallgatnám és nézném őket. Nagyon szeretem a 

gólyákat. 

Riporter: Akkor, te leszel a mai riport madárlesője. 

Dávid: [mosolyog] 

Riporter: Milyen madarakat ismersz, és melyiket láttad már kertedben is? 

Dávid: Az udvarunkon két gerle rakott fészket rég, ezeket naponta látom. Melletük 

egyfolytában zajongnak a kis szürkeverebek. A különlegesebb hazai madarakat 

viszont a madáratlaszomból ismerem, ilyenek például: a lile, gólya-töcs, cigány-

réce, kanalas-réce, mandarin-réce, tyúk-lúd, rózsás tantalusz stb. De egyszer egy 

nagyon különleges madarat láttam itt a kertben: egy búbos bankát. Leszállt a 

fűre.  

Riporter: Ha már találkoztál vele, s nem csak képeken láttad, elmesélnéd, 

hogy néz ki? 

Dávid: Hogyne mesélném! Már a neve is utal rá, hogy sárgás barna 

búbja van, amin fekete-fehér foltok is vannak. Tollazata sárgás 

barna, így igazán jól tud rejtőzni a mezőkön. Szárnyain is fehér-

fekete foltok találhatók. Színe az, ami felhívja a figyelmet rá, ez különleges benne. Szarka nagyságú. 

Riporter: Sikerült lefényképezned? 

Dávid: Nagyon félős madár, mire elővettem a fényképezőgépet, elröppent. De a látvány feledhetetlen 

maradt.  

Riporter: Érdekes volt veled beszélgetni. Köszönöm a riportot! 

Kedves Olvasók! Ha más különleges madarat vettetek észre kertetekben, parkokban, 

vagy más helyeken, küldjetek képet, illetve írjatok róla! A Madárlesen rovat 

folytatódik!  
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Ünneplés a Bartókban 
 Meghívást kaptunk a Bartók Béla Elméleti Líceumban 

megrendezett Kedvenc versem szavalóversenyre, a magyar 

kultúra napja alkalmából. 

 Nagy volt az izgalom, mivel szavalóversennyel kezdődött 

a rendezvény. Sok szép verset hallhattunk tehetséges diákok 

előadásában, és jó helyezést értünk el. 

 Amíg az eredményeket vártuk, magyar népművészeti 

dolgokat és hangszereket tekinthettünk meg, ínycsiklandó fánkot 

és zsíroskenyeret ízlelhettünk. 

 Végül sor került az eredményhírdetésre, mely sok ember 

arcára mosolyt és örömet csalt. 

 Köszönjük a szervezőknek ezt a felejthetetlen napot, és tiszta szívből 

reméljük, hogy kapunk még meghívást más ilyen csodálatos rendezvényre, amire 

szívesen elmegyünk. 

Temesvári Szilvia, Végvár 

Diáknak lenni 
ehát, először nagy nehezen felkelek, és elvonszolom magam a 

buszmegállóig. Na, beérek a suliba, átlépem a kapu küszöbét, s már 

akkor lelkiismeretfurdalásom van, hogy otthon hagytam az ágyikót, 

négykézláb felkínlódom magam a harmadik emeletre. 

 Ez még semmi! Megfogom a kilincset, magamban imádkozom egyet, hogy 

nehogy reál tantárggyal kezdjem a napot (mert ígyis csukódnak be a szemeim), s 

benyitok az osztályterembe. 

 Egy krétazivatar fogad, jobban mondva kréta-tsunami (szerencsére fel vagyok 

készülve, és gyorsan elugrok onnan). Ilyenkor dühbe gurulok, ezt látva a többiek 

mentegetőzni kezdenek: Hát tudod... azt hittük, tanár vagy... (NA KÖSSZ!) Kezdődik 

az első óra, én meg már ócsárolni kezdem az órarendet: Miért, miért kell egymás után 

jöjjenek ezek a nehéz és unalmas tantárgyak?!  

 Lehet, hogy egyes tantárgyaknál ti is így éreztek, mint én. Figyu... folyok le a 

székről már, nem tudom hol tartani a fejem, csukódnak le a szemeim... és már nem 

tudom, hogy kulcsoljam össze a lábaimat, úgy kell mennem a WC-re. Nem ismerős? 

De aztán, szerintem egy diák legnagyobb tehetsége a tanárokat kibeszélni. Fúúú... 

Hogy tudunk mi haragudni rájuk, főleg mikor rossz jegyet adnak, na akkor aztán... 

(ÍGY VAN!) 

 Ilyenek a diákok, legalábbis én igen... De a sok veszekedés és sírás után 

mindig kibékülünk, ez a legfontosabb. 

 A diákélet szuper! Minden hülyeség és civakodás mellett, persze...  
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Divatszenvedély, avagy a divat szenvedélye 
apjainkban már rengeteg a káros tényező (szmog, levegőszennyezés stb.), ami árthat az 

emberiségnek, egeszségünknek, vagy egyszerűen hogylétünknek. Ne tegyük tönkre 

magunkat, mert a negatív tényezők így is, úgy is be fognak következni. Próbáljunk 

kihasználni minden egyes pillanatot! Felejtsük el a „a divat szenvedélyét”! 

 Egy függőt nem lehet meggyőzni arról, hogy tegye le a cigarettát 

végleg a kezéből. Próbálkozhatunk bármivel. A baj ott kezdődik, 

amikor nem mi választjuk a vágyainkat, hanem ők minket. 

Valójában ez az akarat, amit mi nem irányíthatunk. 

Megkérdeztem pár függőt, hogy mit adna azért, hogy véget 

vessen a csábításnak. Bevallom, egy kicsit sokkolt a válaszuk, 

mert ők sem igazán tudják. Idézem: „Nem is tudom, azért jó 

lenne, ha sikerülne ennek véget vetni, de mindig ott van az a 

pillanat, amikor megint jó lenne egy szál cigit elszívni.” 

Határozatlan válasz. Ez csak annyit jelent, hogy már nem saját 

maga választja a vágyait... Tehát függő. 

 Érdeklődéseim során, rájöttem arra, hogy úgy, ahogyan 

nincs két egyforma ember a Földön, nincsen két egyforma vélemény 

a szenvedélyekről sem. Azt mindenki tudja, hogy káros a szervezetnek, 

és nem csak... De mégis jelen van minden egyes nap az életünkben. A 

leggyakoribb kérdés, amit feltettem, a következő volt: Ön szerint/Szerinted miért kezdenek el a diákok 

már fiatal korukban cigarettázni? Érdekes válaszokat kaptam, és azt kell  mondanom, hogy egyetértek 

velük. Ha valaki az osztályból, vagy esetleg egy közeli barát elkezd cigizni, majd szenvedélyévé válik, 

nem azt jelenti, hogy neked is ugyanezt kell tenned. Nem attól leszel népszerű, ha tudatosan kárt teszel 

magadban. Mondok egy példát. A cikk megírása után, talán nem fog beszélni velem „a cigarettázó réteg”. 

Figyelembe se vesznek, mert ugye én nem értek ezzel egyet. Nem akarok cigiellenes lenni, csak az 

igazságot akarom kihangsúlyozni.  

 

Csokis-banános muffin recept 
Hozzávalók: 

2 db tojás 

15 dkg cukor 

16 dkg finomliszt 

4 ek cukrozatlan kakaópor 

10 dkg csokoládé 

egy csomag vaníliás cukor 

16 dkg margarin 

egy csomag sütőpor 

egy banán 
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A margarint megolvasztjuk és hozzáadjuk a többi 

hozzávalót. Utolsó a liszt és a banán. Mielőtt 

hozzákevernénk, a banánt turmixgéppel vagy 

villával pépesítjük. Ha sűrű a keverék, és nagy 

eséllyel az is lesz, akkor adjunk hozzá egy kis 

tejet. 

Ennyiből kb 12 db közepes méretű muffin lesz. 

Sütés hőfoka: 180
0
C 

Sütési mód: alul-felül 

Idő: 15 perc 
 



 

 

A nagy szerelem

Zacknek, Odünisznek és Verásznak Zeusz kijelölt egy helyet, ahol gazdálkodhattak és megélhettek. Zack 

a síkságot választotta, mert Odünisz és Veras az erdőt és a hegyet választották. Odünisz a hegyben talált 

egy barlangot, ahol mindenféle kovácseszköz volt, és kovácsszakmát választott. Verász, mivel jól lő, a 

vadászszakmát választotta. Zack pedig csak feküdt egész nap, és nem tudta, mit kezdjen a síksággal, 

amikor is egy jó ötlete támadt: 

– Egy lovarda!!! De azzal nincs sok gond, Verász? 

– Hát nekem volt lovam, és arra kellett aztán vigyázni, de miért nem 

kérded meg Zeuszt? 

– Ha te mondod, akkor megkérdem... Na majd később tallerezünk! 

– Oké,csá'! 

– Béke, tesó!!! 

Zack végül elért Zeuszhoz, ahol valami szokatlan érzése támadt: 

– Vajon mit mond majd Zeusz, vajon megharagszik rám? Na 

mindegy... 

És bekopogott. 

– Igen! Ki az? 

– Öm... Zack vagyok! 

– Gyere be, pajtás! Hogy mondod „Béke”? Vagy hogy? 

– Ja-ja béke tesó? Erre gondolsz??? 

– Igen, gyere be! 

– Zeusz? Figyelj... szerinted mit kezdjek azzal a földdel, amit tőled 

kaptam??? 

– Még nem csináltál semmit?! Jajj... most hagyj, kérlek, nem hiszem el, én megbíztam benned, és azt 

hittem, hogy csinálsz valamit oda, és erre te SEMMIT nem csináltál!!! 

– Bocsi, de tényleg... 

– Ja, nem csak szivatlak! Ha ha ha! 

Megbeszélték a dolgokat, és Zeusz azt mondta neki, hogy egy 

lovardát kéne csináljon, ami mellett egy bár van, és ott minden 

szombaton felléphet, és lehetnek koncertjei Zacknek. Zack ennek 

nagyon örült. Amikor hazaért, ezt mondta: 

– Fiúk, rossz hírem van. Zeusz annyira megharagudott rám, hogy 

nem engedi, hogy itt lakjunk és tömbházba kell költözzünk a Sági 

útra, és csak hétvégén jöhetünk vissza a félvér-táborba, bocsika. 

– Te normális vagy Zack??? 

– Na, ide figyelj, most egy akkora pofont kapsz tőlem, amilyet még nem kaptál soha! – 

vitatkozott Odünisz. 

– Jól van, vicceltem!!! 

– Na, most komolyan kapsz!!! – mondták együtt. 

Ezután elmondta az igazat. 

Egy hét után be is indult a buisness. Zack találkozott egy lánnyal, aki nagyon tetszett neki. 

A lány is szimpatizálta őt, de nem lett semmi a kapcsolatukból, mert Zack egy kicsit... na! 

Később találkozott egy másik lánnyal, akinek nem tetszett. Így ment ez egy ideig, de egyszer Zack 

bevetette a „csajozós dumáit”, és megnevetette a lányt. Mégsem volt minden rendben. Hogy 

mi? A következő részből megtudjátok!  

 



  

 

 

 

 

Máskor 
 Amit a 90-es évek zenéjeről először megemlítenék, az az eurodanc, 

másnéven a dancefloor, ami négy zenei stílus keveredéséből jött létre. Ez fontos 

szerepet játszott a 90-es évek zenei világában. Ezek a dalok legtöbbször a 

bulizásról, és más vidám dologokról szóltak. A 80-as évek közepére hozzánk 

is eljutott a disco, aminek olyan képviselői voltak, mint a Modern Talking 

vagy Kylie Minogue. A house kicsit később, a 80-as évek végére lett nálunk is 

népszerű. A house az elektronikus dance music egyik vállfaja. Ezek, és még 

más stílusok keveredéséből (pl. a hip-hop) jött létre az eurodance. Az 

eurodance legsikeresebb időszaka 1992 és 1996 között volt.  

 Beszéljünk egy kicsit a rockról is. Több metál is ilyenkor jött létre, pl. a gothic metal, ami 

heavy metal egyik alműfaja. A southern metal a southern rock durvább típusa. Ilyen együtesek pl. az 

Eyehategog vagy az Crowbar. Megemlíthetjük a rap rockot, ami a hip-hop vokális elemeit keveri a 

rockzene különböző formáival. 

Máshol 
 Afrika zenéje nagyon gazdag és változatos. E két jellemvonás a nagy területi kiterjeszkedéssel, és 

az ott fellelhető törzsi sajátosságokkal magyarázható. Afrikában mai napig a zene és a vallás szoros 

kapcsolatban áll egymással, hiszen a zene különböző rituálék kísérője. 

 Az afrikai zene az amerikai kontinensre elhurcolt rabszolgák  révén gyökeresen megváltoztatta a 

közép-amerikai és dél-amerikai zenét. A sokát, a kaisot, vagy zoukot kevesen ismerik, de a rumbáról vagy 

a sambáról már a legtöbben hallottak. 

 Nyugat-, Közép-, Délkelet- és Délafrika zenéjében a ritmuson van a hangsúly, nem annyira a 

dallamosságon. Nagyon sok a munkadal, amelyek az embereket nap mint nap elkísérik. 

Ami a hangszereket illeti, a leggyakraban használtak a dobok, és a rázással hangot kiadó hangszerek.  

 

  

Nyári Tenger 
 

Ahogy ott ülök a padon 

Csak a legjobb dologra 

Gondolok, hogy milyen 

Szép nyaram lesz! 

 

A gyenge szellő fújdogál 

Szépen, mint a csodanyár 

És csak a barátaimra 

Meg a játékra tudok gondolni! 

 

Dávid 



 

 

Könyvajánló   Tizenhárom okom volt 
 

 Az öngyilkosság nem megoldás. Néhányan mégis a könnyebb utat 

választják, nem mernek szembenézni az élettel. Hannah egyike ezeknek, 

mégis be akarja bizonyítani, hogy helyesen döntött. 13 okot sorol fel, 

melyet kazettákra rögzít, hogy azok hallgassák meg, akik miatt tettét 

elkövette, mintegy bosszút állva, hogy mardossa őket a bűntudat. A 

történetet Clay szemszögéből éljük át, aki egy nap szintén megkapja a 

titokzatos csomagot, feladó nélkül, benne kazettákkal... Cay semmit nem 

akar tudni a kazettákról, mert Hannah magával kellett volna vinnie a titkát. 

Claynek meg kell hallgassa a kazettákat, amiben az ő neve is szerepel. 

Clay is valamilyen módon felelős Hannah haláláért. Ha kíváncsiak 

vagytok, hogy mi is Hannah nagy titka, és milyen rejtélyek derülnek ki, 

akkor kezdjétek el olvasni!  

 

Zeneajánló   Guns N’ Roses 

 A Guns N’ Roses amerikai hard rock együttes, amelyet 

1985-ben alapítottak Los Angelesben. A rocktörténelem egyik 

legsikeresebb zenekara, az 1980-as évek végének, 90-es évek 

elejének meghatározó együttese. Világszerte több mint 100 millió 

albumot adtak el, ebből csak az Amerikai Egyesült Államokban 46 

milliót. 2012-ben az együttest beiktatták a Rock and Roll Hall of 

Fame legendái közé. A zenekar „fénykora” az 1980-as évek 

végétől a 90-es évek közepéig tartott, ameddig nem bomlott szét 

az ún. klasszikus felállás. Azóta számos 

személycsere és jogi vita jellemzi 

ténykedésüket, nagyrészt az egyetlen 

eredeti tag és társalapító, Axl Rose 

diktatórikus és egoista jellemének 

köszönhetően. Tagjai az említett Axl Rose énekes mellett Dizzy Reed 

billentyűs, Duff McKagan basszusgitáros, Melissa Reese billentyűs, Richard 

Fortus gitáros, Slash gitáros, Frank Ferrer dobos.  

Albumjaik: 

1987 – Appetite for Destruction 

1988 – G N' R Lies 

1991 – Use Your Illusion I 

1991 – Use Your Illusion II 

1993 – „The Spaghetti Incident?” 

2008 – Chinese Democracy 

Mindenkinek, aki szereti a rockot, csak ajánlani tudom!  

 

 



 

 

Sorozatajánlók   Stranger Things  

 A Stranger Things a Duffer testvérek által létrehozott sorozat. A történet az 1980-as években 

játszódik, műfaja thriller és sci-fi. A saját készítésű szériát a Netflix mutatta be 2016. július 15-én, az első 

évad mind a nyolc részét elérhetővé téve. A sorozat második évada 2017-ben jelent meg.  

 1983-at írunk. A történet Hawkinsban játszódik, egy nem túl eseménydús városkában. Egyik este 

a négy barát: Mike, Dustin, Lucas és Will társasjátékot 

játszanak. Will 12-est kellett dobjon ahhoz, hogy 

megvédje magát az úgynevezett Demogorgon 

szörnytől. Azonban ha az egyik kocka 7-est mutat, nem 

hat a védelem, így elkap a Demogorgon. Miután Dustin 

és Lucas előrement, Will elmondta Mikenak, hogy 7-est 

dobott. Ez volt az utolsó mondat amit Mike hallott 

Willtől, mielőtt eltűnt.  

Az eset után mindenki Willt keresi sikertelenül. Napról 

napra egyre furcsább dolgok történnek Hawkinsban. 

Még egy ember tűnik el rejtélyesen, de ezúttal sikerült egy fényképet szerezni a „tettesről”. Közben kezd 

összeállni a kép ezekről a megmagyarázhatatlan eltűnésekről.  

 A fiúk titokban találkoznak Tizeneggyel (Eleven-nel), aki segít nekik megtalálni Willt. Mások 

szerint Will anyja, Joyce, kezd megbolondulni, de később nagyobbik fia, Jonathan, Hawkins seriffje és 

Mike nővére, Nancy hisznek neki, mivel ők is látták, amit Joyce. Kialakul két „csapat” (az első: Joyce, 

Hopper őrmester, Nancy és Jonathan; a másik pedig: Mike Dustin, Lucas és Eleven), akik a történet 

végére összeállnak és együtt foglalkoznak az üggyel.  

 Összességében egy nagyon izgalmas és érdekes sorozat, mindenkinek ajánlom, aki szereti a sci-fi-

t és a thrillert egy icipici horrorral megspékelve. De nem olyan ijesztő, mert én sem szeretem a horrort, és 

mégis az egyik kedvencemmé vált.  

 

A szépség és a szörnyeteg 
 Ez a sorozat egy Catherine nevű lányról szól. A sorozat elején 

Catherine-re és az anyjára fegyveres emberek támadnak. Catherine 

anyját megölik, de őt megmenti egy különös lény. Az évek soran 

Catherineből egy nyomozó vált, és egy ügy kapcsán összetalálkozik 

sazzal a férfival, kinek az életét köszönheti. A férfi neve: Vincent 

Keller. A történet folyamán kiderül, hogy Vincent át tud alakulni egy 

fura lénnyé, és evvel az érzékszervvel él. Például erősebb, gyorsabb, 

jobb hallása és látása lesz. Catherine rájön a fiú titkára, és próbálja 

megvédeni őt, mert üldőzik a férfit. Régebb Vincent egy katonai 

kísérlet tagja volt. Ez rosszul sikerült, ezért eltűntetik azokat a 

katonákat, akiken kísérleteztek. Vincent túlélte, és azóta üldözik őt, 

smert az emberek szerint veszélyes. Az is kiderült, hogy Catherine 

anyja vezette ezt a különos kísérletet, ezért ölték meg. A sok esemény 

folyamán Catherine és Vincent szerelmesek lesznek egymásba, de 

muszáj titokban tartsák, mert ha nem, a lány veszélybe kerül. Ha kíváncsi vagy, hogy mi 

minden történik, akkor kezdd el te is! Én főként azoknak ajánlom, akik szeretik a 

rejtélyt, kalandot, és az ütős akciójeleneteket.   

 

 



 

 

Filmajánló  A menedék  

 A történet egy 14 éves lányrol szól, Mikáról, akit a 

gyenge iskolai eredményei miatt elküldik a nagymamájához, 

hogy tanulni tudjon. Mika nem képes ezzel megbarátkozni. 

Megismerkdik egy Sam nevű istálós fiúval. Egyik este Mika 

nem tud aludni, és bemegy az istálóba, ahol megismerkedik a 

tanya legveszélyesebb lovával, akitől mindenki fél, de Mika 

ezt nem tudja, és bemegy hozzá. A ló nem bántja a lányt, 

mivel érzi, hogy nem fél tőle. Reggelre kiderül, hogy Mika a 

lónál, Szélviharnál aludt. Mindenki megijedt, és többet nem 

engedték Mikát a ló közelébe. De az események folytatásával 

Mika rájön arra, hogy tud „beszélni” a lovakkal, és nem 

hagyja, hogy Szélvihart zárva tartsák. Nagymamája szervezi a 

díjugrató versenyt, amire Mika is szeretne indulni. De van 

egy kis gond. Mika nem tud lovagolni, és nagymamája sem 

engedi versenyezni. Vajon sikerül-e Mikának megszelídíteni 

a lovat? Azért ajánlom ezt a filmet kisebbeknek és nagyobbaknak is egyaránt, mert egy nagyon aranyos 

történetről szól, ami megmutatja azt, hogy ha kitartasz valami mellett, akkor mindig sikerülni fog.   

 

 

Játékajánló    Far Cry 4 

 A Far Cry 4 egy videójáték, amely first person shooter, melynek fejlesztői a 

Ubisoft Montreal, Ubisoft, Red Storm Entertainment. 

 A játék PS3, PS4, Microsoft Windows, Xbox 360, Xbox one 

platformokon játszható. A játékot 2014. november 18-án adták ki, szinte az év 

játékának számított.  

 Az aplikáció egy Tibethez hasonló, 

kitalált országban játszódik, amelynek neve 

Kyrat. A főhős neve Ajay Ghale, egy 26 

éves „aranynevű” fiatal srác, aki anyja 

hamvait viszi Amerikából Kyratba, a 

szülőföldjére. Kyratnak egy ámokfutó királya van, akit Pagan Min, azaz 

Pogány Minnek hívnak, és ő Ajay nagybátyja. A rokoni szálak miatt 

megpróbálja Ajayt a saját oldalára, a Királyi Honvédségnek a 

főparancsnokává tenni. Ajayból viszont fegyveres rebellis válik, 

aki ellenszegül a királynak. 

 A játék izgalmas, vagány küldetéseket tartalmaz. Profi a grafikája, szépek a 

tájak. 

 Én, mint gamer, PS4-re ajánlom. 

 Mindenkinek jó játékot kívánok!  

 



 

 

Aranyköpések 
I. Zs.: A következő lecke a feszültség, amiből 

általában bennetek sok van! 

 

B. K.: Észrevettétek, hogy a 20 év körüli fiúk 

többsége ugyanúgy néz ki? 

Fiú diák: Nem tudom, én nem a fiúkat nézem! 

 

Diák: Tanárnő, mit jelent az, 

hogy tutyimutyi?  

B. Á.: Csak nézzetek magatokra! 

 

Diák: Hogy lett 22,5-ből 22,6? 

I. Zs.: Az egy 5-ös, csak kicsit 

dizájnosabb! 

 

B. Z.: Te, szerinted kinek próbálok magyarázni? 

Diák: Hát a többieknek! 

 

B. G.: Krisztián! Négyes! 

Diák: De miért? Most mit csináltam? 

B. G.: Krisztián! Négyes pont! 

Olvasd! 

Diák: Ja! Jó, már 

megijedtem! 

 

(Diák1 beleakad a versbe, 

és egy másik beleszól) 

Diák2: Ennyi? 

Diák1: Nem, csak elfelejtettem! Akkor sem 

tudtam rendesen! 

Diák2: És akkor hogy kaptál II. díjat? 

 

P. M.: A paralelogramma egy fáradt rombusz. 

 

 Viccek 
Az iskola előtti járda szélén tábla az autósoknak: 

Vigyázz, iskola! Ne gázold el a gyerekeket! 

Girbe-gurba betűkkel valaki hozzáírta: 

Várj addig, amíg jön a matektanár! 

 

– Tomi, mit jelent az, hogy nulla? – kérdezte a 

tanár. 

– A nulla egy léggömb, amit meghámoztak. – 

válaszolta Tomi. 

 

Két rendőr ül a diszkó bárjánál, a bár falán egy 

hatalmas tükör. Az egyik így szól, amint a 

tükörbe néz: 

– Te, odanézz, a túloldalon ül két kolléga. Gyere, 

menjünk oda! 

Amint feláll, a másik megszólal: 

– Várj! Ők is épp át akarnak jönni! 

 

A rendőrök bevetés előtt időt egyeztetnek: 

– Na emberek, a pontos idő 11:48. Akiknek 

digitális órájuk van, azoknak: vonal, vonal, kis 

szék, hóember. 

 

Miért tesz a rendőr az éjjeli szekrényre egy tele és 

egy üres poharat?  

– Mert éjjel vagy szomjas lesz, vagy nem. 

 

 – Tessék, itt van 10 lej... menj és vegyél a boltból 

egy szál hurkát! 

Az ajtóból Móricka édesanyja utánakiabál: 

– De ne véreset!!! 

– Denevéreset?! 
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