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A boldogságszerzés napja 

Egyik éjjel valami rendkívüli különlegeset álmodtam, 

karácsonyhoz közeledve. Nem értettem miért álmo-

dom ilyeneket, különösen azért nem, mert álmodni sem 

szoktam, szóval valami hihetetlen élmény volt ez szá-

momra. Az egész úgy kezdődött….. 

„Anya, anyaaaaaa!” – kiabáltam. Szeretném megnézni 

azokat a filmeket, amik a mikulásról szólnak, de ő azt 

felelte: „Ha megnézed ezeket a meséket, elmegy a 

mikulás varázsa, és nem fog hozni semmilyen ajándé-

kot!” Akkor persze nagyon megijedtem, és azonnal 

ágyba bújtam. Lassan elérkezett a karácsony. Kará-

csony este az egész fa pompázott, csillogott és villo-

gott. Nagy és színes dobozok hevertek szanaszét. Sok-sok ajándékot kaptam. A mikulás-

tól kaptam játékokat, ruhákat meg amolyan igazi csajos cuccokat. Vége volt a téli szü-

netnek, és újra kezdődött az iskola. Dicsekedve ment mindenki az osztályba kipihenve a 

szünetről. Kivéve egy kislányt. Ő nem volt boldog, senki sem tudta miért. Mindenki mesé-

li, hogy mit kapott, de ez a kislány inkább csak elbújik. Aznap, amikor hazaértem elme-

séltem a szüleimnek. Sejtették ők, hogy miért, de inkább csak annyit mondtak, hogy be-

szélgessek vele, és kérdezzem meg, amit tudni szeretnék, mert csak akkor érthetem 

meg ezt a helyzetet. Zavaros volt minden. Másnap az iskolában odamentem hozzá és 

megkínáltam egy szem cukorral. A kislány nagyon megörült, de mégis azt válaszolta, hogy 

nem kér. Egyre jobban nem értettem ezt az egészet. Elkezdtünk beszélgetni. Aztán 

egyszer csak összeszedtem minden bátorságom, és megkérdeztem tőle, miért ilyen szo-

morú. Nem tudta, mit válaszoljon hirtelen, de látta rajtam, hogy megbízhat bennem és 

nem fogom kinevetni, mint ahogy mindenki más. Aztán folytattuk a beszélgetést, napo-

kon át. Végül megértettem, hogy ha én nem kaptam volna ennyi ajándékot, talán ő kap-

hatta volna. Nagyon rosszul éreztem magam emiatt. Telt-múlt az idő. Mindenhol zöldell-

tek a fák, a virágok is kinyíltak. Elérkezett a tavasz és vele együtt a húsvét is. Húsvét 

előtt a szüleim megkérdezték, mit szeretnék, mit hozzon a nyuszi. Először elkezdtem 

felsorolni, hogy mennyi mindenre lenne szükségem, de aztán egy hirtelen gondolat. Nem, 

mégsem szeretnék semmit, vagyis magamnak nem. Anna a szegény kislánynak szeretnék 

sok-sok mindent. Tudtam, hogy így nagyon boldog lesz, és ez által én is. Húsvét előtt a 

kislány azt mondta boldogabb emberrel nem találkozhat senki sem.  Idén ő is kapott 

ajándékot, nem tudta elhinni mi történhetett, talán mégis létezik a nyuszi?! Ilyen hús-

vétról álmodozott mindig. Szüleim ekkorra elég érettnek tartottak, hogy akármennyire 
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is szeretnék én kapni valamit, ha olyannak adunk, aki nem kaphat, az ezerszer jobb érzés 

mindenkinek.  

Az elkövetkezendő években, amikor csak adhattam ajándékot, megtettem és boldogsá-

got szereztem vele mindenkinek. Majd az iskolában a közmondásokról tanultunk, és volt 

egy olyan is… „Jobb adni, mint kapni!”- ezt, csak az az ember értheti meg, aki ki is pró-

bálja. Ne csak annak az embernek adjunk ajándékot, aki közel áll hozzánk, hanem azok-

nak is, akik nem tudják megengedi maguknak. Nekik van a legnagyobb szükségük rá. 

Salihu Geni 

Advent 

Karácsony… nektek, 

diákoknak biztos, hogy a 

téli szünet jut róla esze-

tekbe. 

Ezen az ünnepen a 

szeretetet, a családok 

együvé tartozását, és a 

keresztény hagyomá-

nyok szerint Jézus szü-

letésének a napját ünne-

peljük.  

Adventkor kezdő-

dik meg az új egyházi 

év és a felkészülés a 

karácsonyra. A négy 

vasárnapot magában foglaló ünnep a Szent 

András napjához legközelebbi első vasár-

napon (idén december 1-jén) kezdődik és 

december 24-éig tart. A karácsony előtti 

várakozás szimbóluma az adventi koszorú, 

gyerekek számára pedig az adventi naptár 

testesíti meg a várva várt ünnepig hátralé-

vő napokat. 

A hagyományok az évek során sokat 

változtak és minden családnál mást is je-

lentenek. Ilyenkor karácsonyi díszben 

pompázik a környezetünk, a város, a falu 

utcái, a házunk falai, és tehetünk egy-két 

díszt az ajtónkra. Ezeket akár mi is el tud-

juk készíteni, és melegsé-

get és meghittséget sugá-

roznak az ünneppel kap-

csolatban. Nálunk minden 

évben az a szokás, hogy 

december 24-én a mi há-

zunkban jön össze a család, 

és este egy nagy vacsorával 

ünnepeljük a Szentestét. 

Ilyenkor anyuval sütünk, 

főzünk, az apukám finom 

halászlevet készíti, a test-

vérem a fát hozza be a ház-

ba, készíti elő, közben 

együtt díszítjük fel a fát. A 

vacsora után a nappalinkban beszélgetünk 

és megajándékozzunk egymást. A követ-

kező két napon pedig nagyszüleimnél jö-

vünk össze egy ebéd keretében és késő 

délutánig beszélgetünk az elmúlt év ese-

ményiről finom süteményt, meleg teát, a 

gyerekek finom forró csokit fogyasztva. 

Gondolom nálatok is megvannak a 

megszokott tennivalók és hagyományok az 

év utolsó heteiben, napjaiban, s mindenki 

már a szép karácsonyt, a gyermekek főleg 

az új ajándékokat várják. 

Én nagyon szeretem ezt az ünnepet, 

mert ilyenkor összejön a család, együtt 

töltjük ezt a 3 napot, minden gondról és 
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problémáról megfeledkezünk. NAH és 

persze ilyenkor pihenés van, mert nincs 

suli, hanem telik a hosszú, ám mégis rövid 

TÉLISZÜNET. 

Bata Cintia 

Bel Cantótól Bor Cantóig 
 

A paksi Csengey Dénes Kulturális Központban megszervezésre került egy hangver-
senysorozat. Ennek első állomása volt a Bel Cantótól Bor Cantóig nevű formáció előadása. 

A trió két operaénekesből és egy gitár- és hegedűművészből áll. Név szerint Csajághy 
Szabolcs, Horváth István és Dr. Lakner Tamás. Előadásukban meghallgathattuk többek között 
az O sole mio-t és más ismert olasz és spanyol áriákat. Persze magyarul is énekeltek. A műsor 
második felében pedig bordalokat játszottak, amiket legalább annyira élvezett a közönség, 
mint az előbbieket.  Fültanúi lehettünk például a Borban az igazság és Keserű pohár című 
nótáknak is. 

A közönség nagyon élvezte az előadást, olyannyira, hogy kétszer is visszatapsolták a 
művészeket. Mindenkinek figyelmébe ajánlom, mert szerintem nem fogjátok megbánni, ha 
elmentek egy koncertjükre. Nekem nagyon tetszett.  

 
T.L.R. 

 

Arcápolás 

Fokozott figyelmet kell az arcunkra fordítani, mert télen könnyen kiszáradhat, elkezd-

het hámlani. Több fiatal szerint az arcápolás csak annyit 

takar, hogy megmossuk és tonikkal tisztítjuk az arcunkat. 

Ez nem igaz! Először is tisztában kell lennünk, hogy zsíros, 

száraz vagy normál a bőrünk. Tisztítással kezdünk, ez az 

első lépés a bőrünk megóvásában, amit reggel és este is 

meg kell tegyünk. Ezt tehetjük arctisztító zselével, habbal, 

majd mossuk le. Aztán a következő fontos lépés a tonizálás. 

Fontos: a tonikot nem szabad lemosnunk! Következik az 

elengedhetetlen krém. Reggel mikor már az előző két lé-

pést megtettük, kenjük be megfelelő krémmel az arcunkat. 

Ez véd az UV-től, és táplál is közben. Az éjszakai krém is 

fontos, ez táplál, regenerál, hidratál. A nyakunkat is kenjük 

be, meghálálja később a bőrünk. Kiegészítőként használha-

tunk arcradírt, maszkot is. A következő számban megis-

merkedhettek a dohányzás és a férfiasság elvesztése kö-

zötti összefüggéssel.    

Salihu Geni 
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Színházajánló 

 
Remélem, tudjátok, itt Pakson a Csen-

gey Dénes Kulturális Központban mi mindent 

lehet csinálni. Többek között lehet színházi 

előadásokat megtekinteni. 

Egy ilyen műsoron voltam én is. Ezekre 

a nagyszerű produkciókra szeretném felhívni a 

figyelmeteket.  Sok-sok színház társulatát hív-

ják meg ide. Én a Van, aki forrón szereti című 

előadáson voltam, ezt a budapesti Turay Ida 

Színház produkciója volt. A Chicago nevű női 

együttes új tagokat keres, és a munkanélküli 

Joe és Jerry jelentkeznek. Annál is inkább, mert meglátják a maffia egyik leszámolá-

sát és menekülniük kell előlük. A napsütötte Floridába mennek a lánycsapattal és ott 

a két nőimitátor beleszeret az énekesnőbe. Egy kis csel, furfang és lelemény és 

egyikük elnyeri a hölgy szívét. Nézzétek meg! Személy szerint én élveztem, voltak 

vicces és komoly jelenetek, részek is benne. Egy musicales darabról lévén szó sok 

éneket és zenét is hallhattunk. A színészek kiválóak voltak és élő zene volt mellette, 

nagyszerű előadók „tolmácsolásában”. 

A műsor nagyon jó volt, jól éreztem magam. Bátran ajánlom mindenkinek a 

darabokat, szerintem nem fog csalódni senki, és mindenki megtalálja a számára 

megfelelőt. 

 
T.L.R.   

Nyílt nap 

Mint minden évben, idén is megrendezésre került 

az ESZI-ben. Októberben és novemberben is 

rengetegen érkzetek, a legkisebbektől a legna-

gyobbakig. Sok-sok kérdésük volt a 8.-osoknak a 

szakmacsoportokról, aminek nagyon örültünk. Ér-

deklődtek a koleszról, a kajáról és az iskolai élet-

ről is. Beavattuk őket egy-két dologba, de csak 

annyira, hogy még jobban érdekelje őket a suli.  

Az osztálytermekben szakmacsoportoknak meg-

felelően belecsöppenhettek, hogy mi is vár rájuk, ha ide jönnek.  Voltak, akik már most 

élményeiket mesélték, pedig még nem is járnak ide.  Biztattuk őket, hogy ez az iskola 

nagyon jó választás, és mi sem bántuk meg, hogy idejöttünk!  

Salihu Geni 
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A Hobbit – Váratlan utazás 

(The Hobbit – An Unexpected Journey) 

Már nem sokat kell várniuk a Gyűrűk Ura című film 

rajongóinak ahhoz, hogy végre elérkezzen a várva várt 

nap, beülhessenek a mozikba, felhúzhassák 3D-

szemüvegeiket és megnézhessék a filmet, amire közel 

két éve várnak. A Hobbit a Gyűrűk Ura Trilógia előz-

ménye, egyben kiegészítő része, amely minden idők 

egyik leghíresebb fantázia-regényírójának, J. R. R. 

Tolkien tollából és képzetvilágából származik. 

J. R. R. Tolkien (1892-1973) 

Eltekintve hosszú és sikeres akadémiai karrierjétől, 

leginkább fantasztikus műveivel, meseregényeivel, 

különleges fantáziavilágban játszódó történeteivel vált 

világszerte ismertté. Ezek:  

- a The Lord of the Rings (Trilogy) – A Gyűrűk 

Ura (Trilógia) 

- a The Silmarillion - A Szilmarilok 

- és a The Hobbit, vagyis a Hobbit, illetve eredeti címén: A babó 

Műveit 24 nyelvre fordították le, és mintegy 24 millió példányban jelentek meg. J. R. R. Tol-

kien több nemzetközi és hazai, angliai elismerésben részesült, többek között 1972-ben Ox-

fordban díszdoktorrá avatták. 

A Hobbit könyvben is lenyűgöző, és izgalmas, telis tele van váratlan fordulatokkal, kiszámít-

hatatlan részekkel, jelenetekkel. Ebben áll a könyv igazi varázsa. 

A Hobbitról: 

A Hobbitok különös népek: apró teremtmények, nem törpék, de nem is egészen emberek. 

Rikító öltözetben járnak, viszont nem hordanak cipőt (lábfejük ugyanis olyan kemény, hogy a 

cipő itt már szükségtelen). Hízásra hajlamosak, ami nem csoda, mert szeretik a békés, ese-

ménytelen hétköznapokat, és mindennél jobban megvetik a kalandot. Ebben a történetben 

azonban minden megváltozik: 

Hatvan évvel járunk A Gyűrűk Ura történetének kezdete előtt. A békésen éldegélő Zsákos 

Bilbó (Martin Freeman) akaratlan kalandba kényszerül: Szürke Gandalf (Ian McKellen) tűnik 

elő a semmiből, s szervezi be őt egy váratlan utazásba, melynek során tizenhárom törppel és 

azok legendás vezetőjével, Tölgypajzsos Thorinnal együtt kell visszakövetelniük az elveszett 

Törp Királyságot, Erebort a rettegett sárkánytól, Smaugtól. Utazásuk temérdek veszélyes föl-

dön át vezet, találkoznak koboldokkal, orkokkal, halálos vargokkal, óriáspókokkal, alakvál-
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tókkal és mágusokkal. S noha végső céljuk a keletre fekvő Magányos Hegyet övező sivár vi-

dék, előbb ki kell menekülniük a kobold alagutakból, ahol Bilbó találkozik azzal a lénnyel, 

aki örökre megváltoztatja az életét - Gollammal. Itt, a földalatti tó partján, egyedül van 

Gollammal, a szerény Bilbó nem csak arra jön rá, hogy bátorsága és furfangja még őt magát is 

meglepi, egyszersmind megszállottjává válik Gollam "drágaszágának", a titokzatos gyűrűnek, 

amely kiszámíthatatlan és hasznos tulajdonságokkal bír. Egy kicsiny aranygyűrű, amely egész 

Középfölde sorsára hatással lesz, és amelyről Bilbó ekkor még semmit sem tud. 

A 170 perces amerikai fantasyfilm rendkívül jónak ígérkezik, aki csak teheti, ajánlom, hogy 

„ostromolja meg” a legközelebb eső mozit és nézze meg, ugyanis különlegessége sok egyéb 

mellett abban rejlik, hogy minden korosztályhoz szól: gyerekhez, ifjúhoz, de a fiatal lelkű 

felnőttekhez és a kalandkedvelő idősebb korosztályokhoz is! 

Tehát ne felejtsétek el, hogy premier - a cinema city mozikban – 2012. december 13. (csütör-

tök)! 

Ott találkozunk!  

           Braci 

Mindennapos tesi 

A mai fiatalok nagyon keveset mozognak, pe-

dig a mozgás elképesztően fontos. Éppen ezért 

a mostani első évfolyamoktól (általános iskola 

első, középiskola első), valamint általános is-

kola ötödiktől kezdve bevezetésre került a 

mindennapos testnevelés. Iskolánkban ez a 

három rendes testnevelés óra mellett két 

plusz, játékos órát jelent. Egyszerre két osz-

tálynak van ilyen órája: az A és B illetve a C és 

D osztály órái vannak együtt. A két osztály há-

rom csoportba van osztva, az egyik csoport 

kosarazik, a másik focizik, a harmadik 

floorballozik. Ezek a csoportok háromhetente 

cserélnek, így mindegyik játékot megtanulják és játsszák. A másik három 

testnevelésóra hagyományos keretek közt folyik, a dupla órán kéthetente 

uszodába járunk. Összességében nagyon élvezzük a testnevelésórákat. 

Ledneczki Ria és Kiss Saci 
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Interjú Bognár Richyvel 

Először arra szeretnélek megkérni, hogy mesélj nekünk kicsit az életedről! 

Az életem. Mikor bele akarok gondolni,  falnak ütközök, mert kicsit bonyolult az egész , de az 

életem röviden: másfél évesen kimentem Kanadába és ott 12 évet életem, majd az anyám hon-

vágya miatt visszajöttem Magyarországra és azóta itt élek. Kanadában sokkal másabb volt az 

élet, de itt is jó. 

Miért döntöttetek úgy, hogy kiköltöztök? 

Azért költöztünk ki, mert a szüleim úgy gondolták, hogy jobbak a munkalehetőségek. 

Miért pont Paksra költöztetek, és miért pont az ESZI-be jöttél tanulni? 

Itt éltünk mielőtt kimentünk volna. Azért jöttem az ESZI-be, mert az hallottam, hogy Magyar-

országon itt a legjobb és mivel itt van Pakson, nem is kell messze mennem. 

Hogy tudtál az új helyzethez alkalmazkodni? 

Nem volt könnyű, mert hozzászoktam ahhoz, hogy minden reggel tele voltak az utcák, hangza-

var mindenhol. Toronto külvárosában laktunk. Itt viszont, mikor esténként kint sétálok, me-

gyek haza valahonnan, csönd van. 

Összegezve hol érezted magad jobban? 

Vannak dolgok, amiket kint jobban élveztem, de úgy gondolom, hogy jobb, hogy visszajöttem 

ide. Olyan dolgokat tanultam, olyan dolgokat láttam, amiket odakint nem láthattam volna. Ha 

nem jöttem volna vissza, akkor mindenről teljesen más lenne a felfogásom. 

Szeretnél valamit elmondani az olvasóknak? 

Örülök, hogy egy szempontból én is különleges vagyok, és bekerülhettem ide egy cikk formá-

jában.  

Köszönöm az interjút. 

Ruff Eszter 

Kortárs segítők 

Problémáid vannak? Mindenkinek van... Ha úgy érzed, nem tudsz egyedül megbirkózni velük és nem 

félsz segítséget kérni, nyugodtan keresd fel a kortárs segítőket! Már egy beszélgetés is sokat segíthet! 

Kortárs segítők: Salihu Gentiana (10 D); Kovács Flórián (9 C); 10 C : Somogyi Nikolett; Szabados 

Laura; Csizmadia Fanni; Szabó Eszter Zsófia; Horváth Hanna; Kiss Tamás; Greksa Dávid; Doszpod 

Tamás;  Nyitrai Patrik; Tamás Alex 

Megtalálod őket az osztálytermeikben! 

Tamás Alex 
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1956.  

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztáli-

nista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás 

ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi 

magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye 

volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló 

békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a 

fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával feje-

ződött be Csepelen november 11-én. 

1957. januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen 

börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális 

megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A 

forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról be-

szélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti 

ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és az 1989-es Magyar Köz-

társaság kikiáltásának napja. 

 

Írószakkörösök tollából 

Bognár Róbert Richárd: A lakat 

A lakat hiába lakat, ha nem működik úgy, ahogy kellene. Ha működne, nyugodtabb 

lennék, és nem félnék attól, hogy valaki, bárki babrálna a lakat mögé rejtett dolgaimmal. Ez a 

lakat tehetné különlegessé az ajtót, mely áthatolhatatlanná válhatna, és megajándékozhatna a 

legnagyobb biztonsággal. Így egyszerű, kihasználható az ajtó, nem tart vissza senkit.  

Én nem tudom, hogy te hogy állsz hozzám, hogy 

fogsz reagálni, amikor kitárom az ajtót. Az én ajtómat 

még nem zárta lakat, mindig is nyitva volt, csak eddig 

senki nem akarta kinyitni. Féltek a mögötte rejtőzködő 

titoktól, ami nem is volt soha titok, csak a szemembe 

kellett nézni, ott van.  

Én készen állok az ajtódra, de nem találom a 

kulcsot. Lehet, hogy számomra nincsen is kulcs, de én 

akkor is keresem, és tudom, hogy valahol a bennem 

rejtőzködő félelem elvakít, az a félelem, amelyről nem 

tudtam, hogy létezik, az a félelem, amit már sokszor 

láttam másokban, amikor az én ajtóm előtt álltak.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szt%C3%A1linizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szt%C3%A1linizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Diktat%C3%BAra
http://hu.wikipedia.org/wiki/Forradalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_t%C3%B6rt%C3%A9nelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1956
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_XXI._ker%C3%BClete
http://hu.wikipedia.org/wiki/November_11.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1957
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ellenforradalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/1989
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_23.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_%C3%BCnnep
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_%C3%BCnnep
http://hu.wikipedia.org/wiki/1956
http://hu.wikipedia.org/wiki/1989
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_Magyar_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_Magyar_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
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Jankó Ambrus: A lakat 

A lakat egy sok ember számára fájó tárgy. Ha elgondolkozunk, a lakat az, ami lezár, 

elzár valakit, vagy valamit valakitől. Rengeteg fájdalom és szomorúság mögött a lakat áll. 

Amikor elveszítünk valakit, barátunkat, szerettünket, családtagunkat, lakat zárja le egy ember 

életét, szomorúságot csalva minden ember arcára. A történelem során is számos példa volt 

arra, hogy embereket, családokat zártak el egymástól. Nem is kell olyan messzire menni, elég 

a Berlini Falig. Rengeteg családot és megannyi embert tett tönkre az elzárás, „lelakatolás”.  

De ezzel a sok rossz gondolattal szemben a lakattal kapcsolatban jó érzés is felmerül-

het az emberben, talán a legjobb érzés, amit egy ember érezhet az életében: amikor egy szívet 

egy forró, tüzes, friss szerelem lakatol le.  

 

Klucsik Krisztián Pál – Kurucz Bence – Diófási Dávid  

 

Cím nélkül 

Talán túlvezérelt agy sikolt. 

Sírás, gyilkolás, vörös sajt cseppen. 

Zöld dohány reszket. 

Kulcs, fűrész, buzogány. 

Zár kikapcsol, halálcsobogás. 

Bilincs. Kalapács. Tokány. 

 

Diófási Dávid: A lakat 

-Ó, Leontin, te balga bolond! Hát barátoknál többek nem lehetünk, vagy csak ennyire 

gnóm vagy, hogy nem vetted észre, hogy teljesen beléd 

estem? – és sírva futottam a régi ösvényen egészen a 

vén pajtáig, ahol megismerkedtünk.  

A muzsika még mindig a fülemben van, a tánc 

ritmusát még mindig érzem a lábamban, az volt életem 

legszebb estéje. Emlékszem a víg felföldi parasztnótára 

is, amire felkért Leontin. Kicsit vonakodtam a tánctól 

botlábúságom lévén, de az unszolásra és barátnőim 

bíztatására belementem a dologba. Az első pár lépésnél 
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majdnem hasra estem, de Leontin kezében olyan könnyűnek, fürgének, frissnek éreztem ma-

gam, csak úgy röpült az idő. Lassan éjfél lett, és már csak mi táncoltunk. Ezért egy hatalmas, 

talán még tíz liternél is nagyobb úgynevezett korsóban sört kaptunk, az íze még mindig a 

számban van. Aztán vége lett a bálnak, a nyár utolsó báljának, majd hazamentünk, eltettük 

magunkat holnapra, hiszen kezdődött a tanítás. 

Négy év elteltével háború jött, Leontint besorozták. Én minden éjjel azért imádkoztam, 

hogy hazatérjen. Amikor a hazatérő katonákat szállító vonat hazaért, mindenki letódult, de 

Leontint sehol sem láttam. A szívem egyre hevesebben vert. Hát ott maradt volna, messze 

idegenben, távol hazájától? Összeestem, heves zokogásba kezdtem. De sűrű könnyeim közt 

észrevettem, hogy egy kalauz valakit lesegít, egy gipszelt lábú katonát, akinek nagy kitüntetés 

lógott a szíve felett. Közelebb mentem és rámosolyogtam.  

-Hát nem ismersz meg, Sarah? Én teljes meghatottságomban karjaiba vetettem ma-

gam, de ő gyengéden lefeszített magáról, mert majdnem megfojtottam ölelésemmel.  

Múlt az idő, és ő valamiért mégsem látogatott meg. Nagyon kiborultam, elmentem 

hozzá, sírva a szemébe üvöltöttem:  

-Gyűlöllek! Én, én...szerelmes vagyok beléd! – azzal elrohantam. Az ösvényen egé-

szen a régi pajtáig futottam, ahol megismerkedtünk. Kezemben a kulccsal, ami az öreg, még 

mindig ott lógó lakathoz kaptam, bementem. A kulcsot finoman a lakatba helyeztem, felpat-

tintottam, és ekkor egy meleg kéz ért gyöngéden a vállamhoz.  

-Sarah, a szavaid úgy nyitották fel a szívemet, mint ez a kulcs a vén lakatot. Leontin 

volt. Gyöngéden átölelt és megcsókolt.   

Gokart szakkör képekben 

Szerelünk és siklunk a pályán. 

 

 

 

 

 

Versenyre készülve. 

A géppark. 
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A Facebook VESZÉLYEI 

 

Arra szánták, hogy boldoggá tegye az embereket, segítse az egymásra találást, a kapcsolatok 

létrejöttét. Mégis, pont azok tették veszélyes, gyakran halálos hellyé, akiknek szánták: a re-

gisztrált tagok. A Facebookról van szó, a világ legnagyobb, és legnagyobb hatású közösségi 

oldaláról. 

A Facebook veszélyes - mondta Barack 

Obama amerikai elnök, és bizony igaza 

van.  Tényleg veszélyes, és erről legke-

vésbé az üzemeltetői tehetnek. A hatal-

mas közösségi oldal, mely már 300 mil-

liónál is több tagot számlál, olyan hatás-

sal van való életünkre, melyet pár éve 

senki sem feltételezett. Senkinek nem 

kell bemutatnom a világháló legnagyobb 

őrületét, most kicsit más oldalról sze-

retném veletek megismertetni a 

Facebook-ot. 

A munkaadók is használnak közösségi oldalakat, hogy leellenőrizzék  a velük kapcsolatba 

kerülő személy állításait. A nyilvánosan megadott információk pedig sokszor akár jövőnket is 

veszélybe sodorhatják. 

Nagy az Isten állatkertje - tartja a mondás, és milyen igaz. Különösen, ha 300 millió tagot 

számlál. 

Elképesztően szerencsétlen eset volt, amikor például a brit hírszerzés, az MI6 első emberének 

felesége, csupa jóindulatból feltöltötte a Facebookra, szigorúan titkos, férje és családja leg-

jobb képeit, amivel természetesen lőttek a hírszerző állásának. De nem tudni, mit hittek azok 

a tíz év körüli lányok sem, akik bennrekedtek egy csatornában és ahelyett, hogy mobiljukkal a 

rendőrséget, mentőket, tűzoltókat, aput, anyut, stb. hívták volna, inkább módosították profil-

jukat a Facebookon. Szerencsére egyik barátjuk valamikor este ránézett az oldalra, így feltűnt 

nekik, hogy a profilban megváltozott a lányok tartózkodási helye.  

Azért a Facebook nem a pokol legmélyebb bugyra. Az oldal arra jött létre, hogy újra összehoz-

za a régi ismerősöket, ami olyan jól sikerült, hogy elveszett személyeket is az oldal segítségé-

vel találtak meg. 

Aki regisztrál a Facebookra jobban teszi, ha óvatosan jár el az ismeretlen megkeresésekkel 

kapcsolatban. Publikus profiljában csak a valóságnak megfelelő adatokat adjon meg, olyano-

kat, melyekért később sem kell esetleg szégyenkezni. 

Dicsérdi Ádám 

 

 

http://www.technet.hu/techtud/20090909/obama_a_facebook_veszelyes/
http://www.technet.hu/techtud/20090909/obama_a_facebook_veszelyes/
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PlayStation Vita 

A PS Vitát bekapcsolva 

magával ragadja a fel-

használóját a színes egy-

szerűsége és könnyed 

használhatósága, melyen 

még az a tény is sokat 

erősít, hogy a kezelhető-

sége pontos és precíz a 

minőségi érintőképernyő-

jének köszönhetően. A rengeteg új kiemelt funkció egy teljesen új játékélményt is hoz majd 

magával. 

Nagy vonalakban úgy néz ki, hogy sikerült a különböző technológiákat egy designos és minő-

ségi készülékbe úgy összegyúrni a Sony-nak, hogy az számos új területen tudja rabul ejteni a 

látványos játékokon keresztül a felhasználókat. Az erős hardverek kihasználásán túl a játék-

fejlesztők a kreativitásuk kiélésével az új megoldásokat rabigába hajtva (érintőképernyő, hát-

só tapipad, mozgásérzékelő és két kamera) egy újszerű élmény megteremtésében jeleskedhet-

nek a játékosok nagy örömére. Az erős és ötletes, megjelenéskori játékkínálat pedig ezt kíván-

ja igazolni. 

 

Sudoku 
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Horoszkóp 

 

Kedves Kos! 

Ha decemberben is tanulnod kell, akkor keménynek és határozottnak kell lenned. Ne 

kapkodj, várd a megfelelő alkalmat, amikor elérkezik a dolgozatírás ideje.  

 

Kedves Bika! 

Talán éppen egy bulin találkozol azzal a személlyel, aki elcsavarja a fejed, és ezzel az 

amúgy is vakmerő tettel kivívod a bámulatot. 

 

Kedves Ikrek! 

Az ajándékvásárlás, az ünnepre készülődés, és egymás családjának még jobb megis-

merése teszi boldoggá ezt a hónapot.  

 

Kedves Rák! 

Jól tennéd, ha vigyáznál az értékeidre, és egy kicsit visszavennél a mások számára kis-

sé nagyképűnek, nélkülözhetetlennek tüntetnéd fel magad a viselkedéseddel.  

 

Kedves Oroszlán! 

Most igazán elmondható, hogy az ünnepeket egy kicsit kínosak lesznek. Természete-

sen csak abban az esetben, ha a barátoddal/barátnőddel épp nem vagy jóban. 

 

Kedves Szűz! 

Jól érzed magad, mert olyan emberekkel vagy körülvéve, akik szeretnek, és akik elis-

merik a tudásodat, az egyedüli fejfájást talán a tanulás okozza.  

 

Kedves Mérleg! 

Kétségtelen, hogy nem szórod a pénzt, megtalálod azokat a lehetőségeket, ahol nagyon 

jutányos áron juthatsz hozzá jobbnál jobb ajándékokhoz. A szerelem terén talán fel-

bukkan az, akit képtelen vagy elfelejteni. 

 

Kedves Skorpió! 

Micsoda jó kis hónap lesz, ez a mostani! Az iskolában elismernek, tanáraid talán még 

jutalomban is részesítenek. 

 

Kedves Nyilas! 

Ismered a 3 lépéssel a felhők felett című filmet? Ez sugárzóvá tesz, ami már a környe-

zetednek is feltűnik, de ne oszd meg velük a részleteket.  

 

 

http://www.nlcafe.hu/horoszkop_havi/20121201/rak/2012-december/
http://www.nlcafe.hu/horoszkop_havi/20121201/rak/2012-december/
http://www.nlcafe.hu/horoszkop_havi/20121201/szuz/2012-december/
http://www.nlcafe.hu/horoszkop_havi/20121201/szuz/2012-december/
http://www.nlcafe.hu/horoszkop_havi/20121201/skorpio/2012-december/
http://www.nlcafe.hu/horoszkop_havi/20121201/skorpio/2012-december/
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Kedves Bak! 

Mi mással is telhetne a december, mint a tanulással. Mégpedig sok tanulással, aminek 

meg is van az eredménye, méghozzá ötös érdemjegyekben. És persze olyan ajándéko-

kat is kapsz, amelyektől akár egy hátast is tudnál dobni örömödben.  

 

Kedves Vízöntő! 

Minden okod megvan arra, hogy optimista légy, hiszen a szerelemben a lehető leg-

jobban alakulnak a dolgok, és gyorsan elfelejted a sérelmeket. Ráadásul a sulis buli-

ban is fantasztikusan érzed magad. 

 

Kedves Halak! 

Az egészségedre továbbra is fordíts nagyobb figyelmet, mert egy rossz mozdulat, és 

gipszben találod magad. Tanulj, mert annál könnyebb lesz az újévben. 

 

HuMorzsák kicsit másképp 

"Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. 

Valahol érzed, hogy az ő szájában biztonságban van a ne-

ved." 

Zsolti - 4 éves 

 
"A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi magát, a 

fiú pedig borotválkozó arcszesszel bekeni magát, 

aztán elindulnak, hogy szagolgassák egymást." 

Karesz - 5 éves 

 
"A szeretet az, amikor az étteremben odaadod másnak a sült 
krumplidat, anélkül, hogy te kérnél az övéből." 
Kriszti - 6 éves 

 
"A szeretet az, amikor két ember állandóan csókolózik. Amikor pedig már 
belefáradtak a csókolózásba, még akkor is együtt akarnak maradni és be-
szélgetnek. Apa és anya 
ilyenek. Szerintem gusztus-
talan, amikor csókolóznak." 
Emília - 8 éves 

 
"A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha 

egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomago-

lását, akkor lehet meghallani." 

Robi - 7 éves 

 

 

http://mary-ann.lapunk.hu/kepeslap_kuldes.php?u=101780&t=1&a=107463
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Kívánunk mindenkinek eredményekben gazdag, érettségi ötösökben bővelkedő, 

egészségben teli, bulikban ( és nem alkoholmámorban!) tobzódó boldog új évet!!!!!!!!!! 

A szilveszteri kismalac puszilja az orrodat, 

És hozzon az új esztendőben szerencsét 

sokat! 

A világ bármely részén élsz és bárki vagy 

Szeretném, hogy légy egy kicsit boldo-

gabb! 

Kívánj igazabb ünnepet, kívánj igazabb életet, ahogyan én Neked! 

BUÉK! 
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