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Szinte minden AKG-s diák
tudta, mi is az a tanárértéke-
lés, kivéve a hetedikeseket
és a mővészeti tagozat tanu-
lóit, de ez érthetı, hiszen
nekik ebben az évben volt
elıször ez a rendhagyó
AKG-s esemény. Minden
évben egyszer lehetısége
van minden diáknak értékel-
ni a szaktanárait, patrónusát.
Ez úgy zajlik, hogy beül az
egész kupac a kupacterem-
be, kap egy lapot, ahol a
szaktanárokat kell öt szem-
pont alapján értékelni egy 7-
es skálán. A patrónusokat
hasonlóan, csak ott más
szempontok alapján. Vi-
szont a 2008-as év változást
hozott a tanárértékelés eljá-
rásában. Most már szöveges
értékelıt is kell adnunk a
tanárokról, úgy, mint ahogy
ezt ık teszik minden diák-
kal, félévente. Még jó, hogy
több diák van, mint tanár,
ugyanis ha végiggondoljuk,
hogy egy értékelıírásnál
egy tanár hány értékelıt ír,

abba még belegondolni is
rossz. De azért azt figyelem-
be kell venni, hogy a taná-
rok a szöveges értékelıvel a
diákot próbálják segíteni.
Nos, nekünk nem egyenként
kellett megírni az értékelıt,
és ez szerintem így jobb is,
ugyanis ha a tanároknak kel-
lene minden diák értékelıjét
elolvasni, az lehet, hogy
hasznos lenne, de nagyon
idıigényes. Erre a problé-
mára az lett a megoldás,
hogy a csibében írják meg
az emberek, méghozzá úgy,
hogy akik egy csoportban
vannak, azok együtt írnak az
ıket tanító tanárokról. A 9.
évfolyamon ez így lett meg-
oldva, ami szerintem egy
roppant jó választás, mert a
tanár arról fog egy képet
kapni, hogy a kupac, a tanu-
lócsoport mit gondol az
órákról, mi tetszik nekik
vagy mi nem. Ez megköny-
nyíti a csoport tanítását, és a
tanár így jobban tudja kezel-
ni a csoportot nehezebb

helyzetekben is. Ezenkívül
nekünk, diákoknak is jó,
hogy végre nemcsak szám
alapján lehet értékelni a
tanárokat, hanem végre egy
kicsit tudjuk olyan irányba
mozdítani a tanár hozzáállá-
sát, tanítási módszereit, ami
nekünk is jó. Amikor az
évfolyamunk elkezdte írni a
szöveges értékelést, rájöt-
tünk, hogy ez nem kis fel-
adat. Nagyon nehéz úgy
megfogalmazni a gondolata-
inkat, hogy az elfogadható
legyen mindenki számára,
mindenkinek a véleménye
benne legyen. Ráadásul sok-
szor találkozik két ellentétes
vélemény, amit nehéz közös
nevezıre hozni. Bár én úgy
gondolom, hogy ennek meg-
lesz az eredménye, és végre
a tanárok is egy jobb, telje-
sebb képet kapnak a munká-
jukról, ami a diákoknak is
kedvez.

Horváth Dóra

Egy hétfı reggel vállamra
vettem az 50 literes táskám,
és útnak indultam a Nyugati
felé. Útközben megpróbál-
tam elképzelni, milyen is
lesz a tábor, milyen lesz a
szállás, az elsı reggel, a
falukutatás, na meg persze
hogy mennyi élménnyel
leszek gazdagabb az utolsó
nap végére. Eszembe jutott
az elsı termtud. témahét,
hogy mennyire másra szá-
mítottam, mint ami végül
lett belıle, és hogy talán
most, a hatodikon is teljesen
más lesz minden, mint amire
számítok. De kíváncsian
néztem elébe, és reméltem,

hogy ez most még jobb lesz,
mint az eddigiek.
A vasárnap délutáni pakolás
idén a szokottnál gyorsab-
ban ment, így volt okom az
aggodalomra, hogy valamit
otthon hagytam. Mire sike-
rült meggyıznöm magam,
hogy minden megvan, már
indult is a vonat. Két óra
alatt a táborba értünk, ahol
hamar elkezdıdött a verseny
a szobákért. Nem különböz-
tek sokban, mindegyikben
két kicsi emeletes ágy volt
összezsúfolva 4 négyzetmé-
teren. Egy tízágyas, tetıtéri
szoba is volt, ez persze sok-
kal nagyobb, több hellyel és

valamennyi főtéssel. Nekem
sikerült itt ágyat találnom,
így ezzel a szobaügy szá-
momra gyorsan megoldó-
dott. Az elsı nap hamar
eltelt, közben kisebb-
nagyobb bosszúságokkal,
mint a jégesı vagy a nem túl
finom ebéd. Másnap reggel
7 óra körül ébredtem, és
mivel a szobában még min-
denki aludt, elhatároztam,
hogy megpróbálkozom
azzal a rettegett zuhanyzás-
sal, amibıl elızı nap a
késın érkezıknek csak jég-
kockák maradtak. A korai
ébredés miatt úgy gondol-
tam, nem érdemes sietni,

TTanárértékanárértékelés, kicsit máshogyelés, kicsit máshogy

A hatodik történetA hatodik történet
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úgyse lesz ott senki. De
mikor beléptem a fürdıszo-
bába, már sorban állás volt a
zuhanyzókért. A meleg víz
pedig csak fogyott és
fogyott, így végül beértem
egy fogmosással, aztán visz-
szamentem aludni. A reggeli
minden nap fél kilenckor
volt, az általában ezt meg-
elızı torna idén elmaradt.
A falukutatást a második
nap kezdtük el, és igazából
itt kezdıdött a tábor lénye-
ges része. Én az egészség-
üggyel foglalkoztam, a ter-
vem az volt, hogy elmegyek
az orvoshoz, felteszek neki
15-20 kérdést, majd ebbıl
írok egy 5 oldalas dolgoza-
tot. Persze már az elsı nap
világossá vált, hogy ennyi
nem elég, és hogy ezt az öt
oldalt komolyabban kell
venni, mint gondoltam. Így
hát elhatároztam, hogy fel-
keresek minden helyet, ahol
új információkat szerezhe-
tek a témával kapcsolatban,
még akkor is, ha a falu leg-
végére kell érte mennem. A
falu legvége nem hangzik
túl fenyegetıen, pedig az
volt. Ezt a helyet számomra
a temetık jelentették. A falu
egyik végén a rabtemetı,
másikon a köztemetı. Az
utóbbival kezdtem a kere-
sést, persze azon egyszerő
módon, hogy majd megkér-
dezek valakit útközben,
hogy merre kell menni.
Eligazítottak hárman is,
háromfelé. Az irány nagyjá-
ból mindegyik esetben
ugyanaz volt, csak abban
nem értettek egyet, hogy az
elsı, a második vagy a har-
madik utca vezet el célomig.
Végül – nem tudom miért –
én a harmadikat választot-
tam. Eleinte még értettem is,
merre megyek, de lassan
kezdtem azt hinni, rossz
utcát választottam. Aztán

mégis sikerült megtalálnom
a temetıt, kerülı árán, de
akkor már mindegy volt. A
rabtemetıvel is hasonlókép-
pen jártam, csak az még
messzebb volt, mint a közte-
metı, és még kevésbé tud-
tam, hogy jó helyen járok-e.
Bár nemsokára ennek is
nyomára bukkantam, a lát-
vány nem nagyon nyőgözött
le. Alig volt néhány sír, eze-
ket is teljesen eltakarta a
magas fő. Évek óta nem
gondozhatja senki, nyilván
már túl távoliak a leszárma-
zottak, ha vannak egyálta-
lán. Ez az a hely, ami senki-
nek se fontos már. Azért per-
sze írtam, fotóztam, kutat-
tam, és végül kissé csalódot-
tan továbbálltam. Szerda
délutánra már bejártam az
egész falut, semmit nem
akartam péntekre hagyni. A
csütörtökrıl nem tudok túl
sokat mesélni, aznap volt az
egész napos túra, de ez iga-
zán csak annak a csoportnak
volt egész napos, akik a 45
km-es gyalogolást választot-
ták.
Az estét az elsı két nap leg-
inkább a filmnézés töltötte
ki, de szerdára már nem
maradt semmi a Távol Afri-
kától, így a programok kap-
ták a fıszerepet. Délután,
mikor visszajöttünk Mária-
nosztráról, a tábor vezetıje
tartott nekünk programokat,
azaz kvízt, íjászatot,
növényismereti feladato-
kat… stb. Az elıbbi még
ment, az utóbbi kettı
viszont már nem az erıssé-
gem. Este mi tarthattunk
programot, melyen – talán
csak a pontokért – szinte
mindenki részt vett. A fel-
adat lényege az volt, hogy
különbözı mőfajokban kel-
lett ugyanarra a dalra táncol-
niuk a csibéknek. Ez érde-
kes módon tetszett minden-

kinek. Illetve majdnem min-
denkinek, mert lázadók min-
dig vannak, de most ıket is
egész jól meg lehetett gyız-
ni. Csütörtökön ismét film-
nézésre került sor, de ezen
már nem volt kötelezı részt
venni. Valahogy érthetı is,
mert a Harcosok klubja nem
mindenki ízlésének felelt
meg… de nekem másod-
szorra is tetszett.
Az esti fürdésekért továbbra
is harcok folytak, a meleg
víz meg csak fogyott és
fogyott. Persze mire véget
ért a tábor, már nagyjából
kialakult, ki mikor fürdik:
reggel, délután, este vagy
esetleg éjszaka… de akkor
már mindegy volt. A legtöbb
dolog csak a tábor végére
alakult ki, addigra a szállást
is megszoktuk, na meg per-
sze egymást. De én 5 nap
után már szívesen megyek
haza, mert addigra már min-
denki elfárad, és legalább

egy veszekedésen túl van.
Minden tábornak van nagy-
jából egy azonos kerete: elsı
nap megérkezünk, második
nap kezdem megismerni a
dolgokat, elsı reggeli, elsı
falukutatás, elsı ebéd… stb.
Harmadik nap minden jól
megy, negyedik nap már túl-
zottan is, akkor kezdıdnek a
pletykák meg a „nagy”
feszkók. Péntekre meg már
elegem van az egészbıl és
szívesen megyek haza. De
ha visszagondolok rá, min-
dig csak a jó dolgok jutnak
eszembe, meg akkor már a
rosszak is viccesek.
Nos, azt hiszem ennyi a
hatodik (elutazós) témahe-
tünk története.

Zsin Á.
Falukutatás témahét,

9. évfolyam
Szob, Márianosztra
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Szubjektív: Mióta felvételiz-
tetsz? Te akartál, vagy „kine-
veztek”?
Laffer Zsuzsa: 2000-ben felvé-
teliztettem az elsı évfolyamo-
mat. Mivel leendı patrónus
voltam náluk, nem volt kérdés,
hogy én is a bizottság tagja
vagyok. Azóta is szívesen vég-
zem ezt a feladatot minden
évben.
Szub: Mit szeretsz a felvéte-
liztetésben?
LZS: Nagyon szívesen isme-
rem meg a gyerekeket, bár a 30
perc erre nem igazán elég. Az
is izgalmas, amikor a felvételi
után egy papíron nevek formá-
jában megjelenik egy újabb
évfolyam.
Szub: Mik a tapasztalataid a
gyerekek viselkedésével kap-
csolatban?
LZS: A legtöbben sajnos
nagyon izgulnak, és ez meg is
látszik rajtuk. Próbálunk azon-
ban olyan légkört teremteni,
hogy feloldódjanak. Ez leg-
többször sikerül is.
Szub: Amikor leendı patró-
nusként felvételiztettél, 2006-
ban, már elıre „szemezget-
tél” a gyerekek közül, hogy
kit szeretnél a csibédben
tudni?
LZS: Bizony, ezt kár lenne
tagadni. Kicsit más szemmel
néztelek benneteket. Izgalmas
arra gondolni, hogy akiket fel-
veszünk, 7 éven keresztül
velünk lesznek. Esetleg még a
patrónusuk is leszek. Mint tud-
juk, ez három esetben meg is
történt, és ez nagyon jó így.
Szub: Te általában milyen
kérdéseket szoktál föltenni?
LZS: Ez változó. Általában fel-
osztjuk egymás között a felada-
tokat, van, aki inkább megfi-
gyel, van, aki jegyzetel, van,
aki kérdez, de természetesen ez

nem szabály. Aztán cserélünk.
Van, amikor mindenki mindent
csinál. Az aktuális helyzet is
befolyásolja. Konkrét kérdése-
ket most felesleges lenne emlí-
teni, mindig kérdezısködöm a
felvételizı iskolájáról, szabad-
idejérıl, tanulási szokásairól
stb.
Szub: Amikor a felvételizı
kimegy, rögtön megbeszéli-
tek, hogy felvettétek-e vagy
sem, vagy ez azért másképp
mőködik?
LZS: Mindig beszélünk róla 1-
2 percig, de már jön is a követ-
kezı. Aztán a nap végén részle-
tesebben. Egyeztetjük a jegyze-
teinket, benyomásainkat.
Szub: Amikor egy hatodikos
„határeset”, mi segít abban,
hogy eldöntsétek, bejutott-e
vagy sem?
LZS: Olyankor a legvégére
hagyjuk a döntést, és másokkal
is összehasonlítjuk. De erre
nincs recept, minden eset más
és más.
Szub: Ki a felvételiztetı part-
nered? Mi alapján választjá-
tok ki a diák felvételiztetıt?
LZS: A bizottságban általában
a leendı patrónus választ maga
mellé egy másik tanárt, és
közösen választunk diákot
magunk mellé, rendszerint a
végzıs évfolyamból.
Szub: Mennyire szoktatok
figyelni arra, hogy a gyere-
kek összeilljenek, hogy egy –
viszonylag – egységes évfo-
lyamot képezzenek?
LZS: Erre nem igazán szok-
tunk odafigyelni, illetve nem is
szándékunk. Meg nem is lehet-
ne, hiszen a hat bizottság egy-
mástól függetlenül dönt a náluk
felvételizıkrıl.
Szub: Amikor én felvételiz-
tem, szintén te voltál bent,
valamint Szőcs Tamás tanár

úr, ám inkább ı kérdezett.
Ennek mi az oka? Jobban
szeretsz megfigyelıként jelen
lenni?
LZS: A te esetedben talán
éppen a megfigyelı-jegyzetelı
szerepet töltöttem be. Egyéb-
ként Szőcs tanár úrral már
gyakran felvételiztettem,
összecsiszolódtunk, hasonló
kérdéseket szoktunk feltenni.
Szub: A tanárok ugyebár
párban felvételiztetnek. Egy
párosban mindenképpen kell
lennie egy leendı patrónus-
nak?
LZS: Ha megoldható, törek-
szünk erre, de ez nem szentírás.
Szub: Amikor egy hatodikos-
ról hamar kiderül, hogy egy-
általán nem illik ide, és biz-
tos, hogy nem veszitek fel,
attól még ugyanannyit
beszélgettek vele, vagy rögtön
kikülditek, mondván, „dol-
gozza fel”?
LZS: Természetesen mindenki-
nek hasonló esélyeket próbá-
lunk biztosítani. Nem vagyunk
annyira önteltek, hogy pár perc
után gyerekeket minısítsünk.
Nem lenne tisztességes.
Szub: Szintén 2006-ban, ami-
kor felvételiztem, a végzıs
diák nézte végig a füzetemet.
Nem tartotok attól, hogy eset-
leg a tizenkettedikes, ha meg-
tetszik neki valaki, szándéko-
san jobbnak mutatja fel a
hatodikos füzetét, esetlen

jobb színben tünteti fel a
tanárok elıtt?
LZS: Ezt egyáltalán nem tud-
nám elképzelni.
Szub: Miért van szükség a
végzıs diákok részvételére?
Én például hagyományos
iskolában is felvételiztem, ott
csak tananyagot kérdeztek,
és csupán tanárok voltak
bent.
LZS: Fontos számunkra, hogy
egy fiatalabb, a felvételizıkhöz
korban közelebb álló diák
hogyan látja a gyerekeket. Fon-
tos számunkra a véleménye,
benyomásai. És a jelenléte is
talán megnyugtatóan hat a
megszeppent hatodikosokra.
Hiszen nem könnyő helyzet ez
a számukra.
Szub: A felvételin ugyebár
nem iskolai tananyagról
beszélgettek, inkább magáról
a gyerekrıl. Az nem aggaszt
titeket, hogy lehet, hogy a fel-
vételizı nagyon illik az AKG-
ba, de mondjuk a teljesítmé-
nye kritikán aluli, és ráadásul
ebben a „szabadabb” iskolá-
ban talán meg is bukna?
LZS: Kockázat mindig van, de
ezt vállaljuk. Nincs tökéletes
felvételiztetı rendszer, nem is
lehet, hiszen emberekrıl van
szó. Az összes lehetıség közül
azonban mi ezt látjuk a leg-
jobbnak. Te is itt vagy, nem?

Rácz Júlia

A hetedikA hetedikes felvételies felvételi
A felvételi egyszer mindenki életében eljön. Most errıl a nagy
eseményrıl faggattam Laffer Zsuzsa tanárnıt, aki örömmel
válaszolt is a kérdésekre. Most megtudhatsz néhány háttér-
információt, olyan dolgokat, amik eddig talán még eszedbe
sem jutottak.

LafLaffer Zsuzsafer Zsuzsa
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Mint minden évben, a hetedikes
nyitótábor megszervezése idén is
a kilencedik évfolyam feladata,
és ez az évfolyam most az én
évfolyamom. Hogy ez hogy is
néz ki, azt a felettünk lévı évfo-
lyamok tudják, de az alattunk
lévık nemigen. Úgy gondolom,
mindenki emlékszik a saját nyi-
tótáborára, én csak a sajátomról
tudok mesélni. A mi nyitótábo-
runk, amit a most végzı évfo-
lyamról készített 10 ember, fer-
getegesen sikerült. Rengeteg
érdekes, vicces, szórakoztató fel-
adat, játék volt. Ezekkel sikerült
valamilyen szinten megismer-
nünk a társainkat, patrónusain-
kat. Persze azt gondoltuk, hogy
rengeteg munka volt abban,
hogy ez ilyen jól sikerült. Két
éve csak gondoltuk, de mára az
évfolyamról egy jó pár ember
már tudja is azt, hogy milyen
nehéz feladat egy ilyen tábort
megszervezni. Eszméletlen sok
munka, energia kell hozzá. De
kezdjük a legelején. Már az évet
is úgy kezdtük, hogy tudtuk,
ebben az évben az egyik legna-
gyobb projekt a táborszervezés
lesz. Elmondták, hogy körülbe-
lül április elején kell leadni a
pályázatokat. Az évfolyamunkon
sokan máris munkához láttak,
mivel szőkösnek gondolták ezt a
8 hónapot. Ám a pályázók másik
fele kicsit halogatta a munkát.
Én egy ilyen csoportba tartoz-
tam. De úgy gondolom, ez nem
jelent semmit, hogy ki mikor
kezdi el a munkát. Mi a határidı
elıtt olyan másfél hónappal
kezdtünk el összeülni, dolgozni.
Az elsı feladat az volt, hogy
kitaláljuk a keretmesét. Szá-
munkra ez volt a legnagyobb fel-
adat. Volt egy alapötletünk, de
azt pontosítani kellett, hogy min-
denki a saját elképzelését meg
tudja valósítani a mesében.
Mikor készen volt a mese, a játé-
kokat és a foglalkozásokat már
nagyon könnyen és gyorsan kita-
láltuk, úgy, hogy azok illeszked-
jenek a meséhez. Sokat kellett
sajnos válogatnunk közülük,
hiszen akkor már csak 5 nap állt
a rendelkezésünkre ahhoz, hogy
megvalósítsuk a terveinket. Sok
mindenre figyelnünk kellett:

fontos volt, hogy a gyerekek
minél jobban megismerjék egy-
mást és a tanárokat, fontos volt a
kreativitás, és legfıképpen az,
hogy jól érezzék magukat a tábor
alatt. A feladatok meglettek, a
következı nagy munkánk a szál-
láskeresés volt. Ez sem lehetett
akármilyen panzió vagy fogadó,
ugyanis 70 embernek kellett úgy
táborhelyet találnunk, hogy az
ára beleférjen a keretbe, és azért
ne egy lepukkadt szállás legyen.
Nekünk ezzel óriási szerencsénk
volt, mivel találtunk egy olyan
szálláshelyet, ami remekül pasz-
szol a kerettörténetünkhöz. A
busz ezután már gyorsan meg-
lett, hiszen tudtuk, hogy hova
kell mennünk, kiszámoltuk,
hogy hány kilométer, válogat-
tunk egy kicsit a busztársaságok
között, hogy megtaláljuk a legol-
csóbbat, legpraktikusabbat.
Röviden és tömören, kész is a
nyitótáborunk. A pályázatokat
március 31-ig kellett leadni.
Ezután mi csak vártunk, és
reménykedtünk, hogy egy olyan
tábort sikerült kitalálnunk, ami
megnyeri a leendı patrónusok
szívét, hiszen a többi pályázó is
keményen dolgozott azért, hogy
ık nyerjék meg a pályázatot.

Horváth Dóri
A nyitótábor pályázata, annak
témája és a nyertes csapat kiléte
titkos mindaddig, amíg a szerve-
zık fel nem veszik a kapcsolatot
a leendı hetedikesekkel.

Valamikor a hetedikes nyitótábor
végén elkezdtem várni azt az
évet, amikor majd én is nyitótá-
bort szervezhetek végre. Eljött
az év eleje, de nem történt
semmi… Ám a tudatunk alatt ott
motoszkált az a gondolat, hogy
mégis ez az az év! Pályázatra,
úgy tőnt, hiába várunk, ezért
elkezdtük magunk. Elsı és leg-
fontosabb a jó csapat volt, amit
gondosan kellett összeválogatni,
ami rengeteg kalkulálást és ren-
dezgetést igényelt, és még így is
nagy csaták voltak egy-két kapó-
sabb emberért. De végül össze-
állt a csapatunk, négy fiú és hat
lány.
Az elsı győlésünkre nem emlék-
szem, és így van ez a többivel is,
nem különülnek el bennem. De
talán történhettek azért ott is dol-
gok, mert szép lassan kialakult a
kerettörténet, és megfogalmazó-
dott bennünk, hogy mi is lesz a
tábor célja (a nyerni akarás). Ele-
inte azonban a táborszervezés
igen kevéssé szólt valóban a
táborról, ötletelgettünk, és általá-
ban a téma is hamar elkanyaro-
dott. Viszont jó volt a hangulat és
jól szórakoztunk, még ha rá is
kellett szánnunk egy-két dél-
utánt, ami eleinte elég nehezen
sikerült.
Aztán egyre többen kezdtek a
saját csapatukról, az ı táborszer-

vezésükrıl beszélni. És mi elér-
kezettnek láttuk az idıt, hogy
valóban csinálni kezdjünk vala-
mit, ne csak bele-belekapjunk a
szimpatikus dolgokba, a többit
hátrahagyva. Azt hiszem, itt jöt-
tek egymás után szép sorban a
hétvégi találkozások, eleinte két-
hetente, késıbb már minden
szombaton vagy vasárnap. Jártuk
körbe a csoporttagok lakásait,
bár ebben a fiúk nem voltak túl
lelkesek, náluk nem voltunk
soha.
Szóval belehúztunk, átírtuk szin-
te az egész csoportbeosztást és a
fél keretet, de most már legalább
elégedettek voltunk, és végre
(van, aki lelkesebben, és van, aki
kevésbé) kezdtünk a fontos fel-
adatokkal foglalkozni. Szállás,
gépelés, részletes ismertetı a
játékokról, költségvetés, daloló,
a kerettörténet részletes ismerte-
tése és persze a kvíz. Ami majd-
nem annyi gondot okozott, mint
az esıprogramok kitalálása.
Csak ültünk és bámultuk az üres
papírt, és az agyunkban kutat-
tunk legalább még egy értelmes
játékért.
Aztán mégis kész lett valahogy,
mi pedig irtó büszkén adtuk le.
Azután állandó beszédtémánkká
vált, hogy vajon mi lesz ezután.
Mi megyünk? Mi nyerünk?

Csikós Panka

Nyitótábor-szervezésNyitótábor-szervezés Hogyan készült?Hogyan készült?

Táborszervezık a közelmúltbólTáborszervezık a közelmúltból
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Nálunk a nyitások általában
csendesen, nyugodtan zajla-
nak. Vannak, akik már
nagyon korán bent vannak,
csak reggeliznek a büfében,
ahol találkozhatnak a roha-
nó késıkkel. A nyitáson
általában megbeszéljük az
évfolyam „ügyeit”: színház,
kiállítás, stb. Ha nincs
semmi fontos, akkor általá-
ban verset olvasunk fel vagy
tabuzunk. Ennek a társasjá-
téknak az a lényege, hogy
egy kártyán van egy szó,
amit körbe kell írnunk, el
kell magyaráznunk a tár-

sunknak anélkül, hogy
kimondanánk az alatta fel-
sorolt szavakat. Korán reg-
gel sokszor túl nagy feladat
elmagyarázni a „torta” szót.
Az „édesség” szót pedig
tilos kiejteni, mivel még
kómásak vagyunk. Ezért
általában vontatottan foly-
nak az ilyen gondolkodós
játékok. Legtöbbször hagy-
nak minket pihenni, mert a
tanároknak is pont olyan
nehéz felkelniük, mint
nekünk.

Gergely Sára

Már régóta készültem a 10.-
es kisiskola meglátogatásá-
ra, mikor egy pénteki napon
fogtam magam, és nyitás
helyett lementem a máso-
dikra. A folyosón összetalál-
koztam néhány ismerıssel,
akik elıre figyelmeztettek,
hogy az aznapi nyitás nem
lesz szokványos, ugyanis
Marsi tanár úr jön be filmet
vetíteni. Aztán azt is
elmondták, hogy náluk a hét
minden napján más témájú a
nyitás, és hogy náluk se
mindenki olyan lelkes, ha a
nyitásra kerül sor. Még vár-
tunk egy kicsit – ami alatt
Laffi is megjelent egyszer –,
és negyed kilenc elıtt pár
perccel bevonultunk a kisis-
kolába, ahol mindenki leült
vagy lefeküdt a padokra,
vagy nemes egyszerőséggel
a földre – ez utóbbit tettem
jómagam is.
Ekkor bejött Marsi tanár úr
is, és volt szerencsénk meg-
tekinteni elsı vágott filmjét,
ami majdnem pontosan

tizenhat perc hosszú volt, és
természetesen az elsıse-
gélyrıl szólt. Az elsı perc
után már mindenki a hasát
fogta a nevetéstıl, ugyanis a
földön fetrengı „sérültek-
tıl” a sápítozó vagy éppen
viháncoló elsısegélyesekig
minden benne volt a bı
negyedórányi filmben. A
zenei aláfestés is nagyon
kreatív volt, tartalmazta a
Vészhelyzet és a Dr. House
témáját, és azonkívül még
sokfélét. Az alkotás vége
után mindenki vidáman és
nevetve kelt fel a helyérıl.
Aztán megszólalt egy tanár,
valami matekfelmérést
emlegetve, majd egy méh-
kast idézıen mindenki
indult a dolgára – az AKG-t
jellemzı zajjal. Én ebbıl
azonban nem sokat hallot-
tam, ugyanis ekkor már fel-
felé baktattam a negyedikre,
fejemben egy sokat ígérı
angolóra gondolatával.

Kunsági Évi

Az elsı négy évben a nyitá-
sok sokkal fontosabbak vol-
tak, mint az utolsó kettıben
– ez a megváltozott munka-
rendnek köszönhetı, mivel
11-12.-ben sok embernek a
hét bizonyos napjain már
nem volt elsı órája, ezért
nekik nem kellett bejönniük.
A szomorú az, hogy ezt
kihasználva (vagy csak
azért, mert az úgy laza), ren-
geteg más ember már eleve
úgy tervezte, hogy negyed
kilencre érjen be. Ez tulaj-
donképpen egy önmagát
gerjesztı folyamat, hiszen
ha kevés ember van a nyitá-
son, nem lehet fontos infor-
mációkat elmondani, vi-
szont a fı érvük a nem-bejá-
róknak az, hogy úgysem
hangzik el semmi fontos.
Játszani hetedikben még
próbáltunk, de az ritkán jött

össze, leginkább a termék-
kóstolásra, a kérdıív-kitöl-
tésekre meg a bekiabálások-
ra emlékszem. Teremy tanár
úrnak tizenegyedikben az az
ötlete támadt, hogy érdekes,
régebbi tárgyakat hoz/hozat
be, és elmeséli a történetü-
ket, meg azt a történelmi
kort, amiben keletkeztek. Ez
végül érdeklıdés hiányában
elhalt, pedig a megtartott pár
alkalommal valóban érdekes
információkkal gazdagod-
hatott az, aki befáradt.
Összességében szomorú
dolog, hogy szép csendben
kimúltak a nyitások, mert
így már csak a fı hasznuk
maradt meg: legalább ne
óráról késs, hanem csak a
nyitásról (vagy a nyitás hőlt
helyérıl)…

Lejegyezte: Horváth Barbara

A reggeli nyitásA reggeli nyitás

10.-es nyitás10.-es nyitás

9M nyitás9M nyitás

12.-es nyitások12.-es nyitások
egy végzıs visszatekintése

Mindenki tudja, mi az a nyitás. Azt is tudjuk, hogy milyen, hiszen minden reggel részt veszünk ilyenen. Azt viszont kevesen tudják,
hogy ez más évfolyamokon hogyan is zajlik. Mi most megpróbálunk betekintést adni a különbözı évfolyamok reggeli programjaiba.

Nyit a kilencedikNyit a kilencedik
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Ritkán van szerencsém nyitá-
sokon részt venni, mivelhogy
a budapesti közlekedés cso-
dáit élvezem reggelente, és a
kocsiban ülve, a zöld lámpára
várva 8:13 körül csak ábrán-
dozhatok arról: mirıl is
maradtam le ma, ami helyett
csak megrovó tanári pillantá-
sokban lesz részem.
De természetesen ez nem egy
állandó statisztika, így nyu-
godtan tudok saját élménye-
imbıl is meríteni, amikor a
legjobb nyitásainkat említem.
Nosza, rajta!
Az évfolyam nagy része szí-
vesen emlékezik arra a nyitás-
ra, ahol egy Csáth Géza-
novellát (Anyagyilkosság)
olvastak fel nekünk. Elég
érdekes volt a történet (két
testvér, valami bagoly meg-
ölése, egy lány, akit, azt
hiszem, fel akartak a srácok
boncolni, meg az anya, akit
valamiért megölnek a koráb-
ban említett kedves gyerekei).

Már rég volt, jöjjön hát egy
frissebb, ami úgy egy hónapja
történt: A projektort behozták,
beraktak egy lemezt, és a pat-
rónusok felkonferálták a
következı nyitást: Pixar ani-
mációs filmeket fogunk
nézni.
A fél évfolyam dılt a röhö-
géstıl a vetítés alatt. A másik
fele kıarccal ült. Egyszercsak
valaki kihúzta a projektort, és
ezzel idı elıtt véget vetett a
nyitásnak. A projektor újbóli
bekapcsolásához ugyanis per-
cek szükségesek – és ennyi
idı nem állt rendelkezésünk-
re, a tesióra közeledtének híre
a felüléshegyek rémével tár-
sítva mindenkit kipucolt a
közös térbıl.
Másnap folytatódott a meg-
szakadt vetítés, többek közt a
Geri’s game címő (ha jól
tudom, ráadásul díjazott)
rövidfilmet láthattunk. Aki
engem is és a filmet is ismeri,
már mosolyoghat az egyértel-

mő párhuzam miatt: egy öreg-
ember ugyanis magával sak-
kozott egy parkban, és…
Nem árulom el, az interneten
mindenki megtalálhatja
magának a vicces filmecskét.
Én személy szerint azokat a
nyitásokat élveztem, amikor
Iván tanár úr néhány érdekes
dolgot feltaláló, ámde kevés-
sé ismert emberrıl tartott elı-
adást – többek közt az eszpe-
rantó nyelv kitalálójáról,
Zamenhofról.
Én a Koszovó függetlenségé-
nek kikiáltása okán, errıl a
témáról tartott nyitást is
élveztem, érdekes eszmefut-
tatásokat lehetett utána gon-
dolatban lefolytatni.
Volt olyan nyitás is, amikor az
ARC plakátkiállítás legjobb
alkotásait mutatták be nekünk
kivetítve, nekem legjobban az
„A Photoshop húsz évvel
megfiatalítja önt!” témájú
plakát tetszett, ha jól emlék-
szem, az évfolyam nagy része
szintén elégedett volt azzal a
poénos plakáttal.
Mindenesetre azért nálunk is
vannak szimpla, hírközlı nyi-
tások, ahol ritkán történnek
izgalmak. Azonban ezekért a

gyöngyszemekért érdemes fél
órával korábban iskolába
indulni.
LAPZÁRTA UTÁN ÉRKE-
ZETT: A huszonnyolcadikai,
péntekre esı nyitáson Laffi
azt a bővésztrükköt szándé-
kozta elıadni, amikor egy
ember átbújik egy papírlapon
– talán az olvasók is ismerik,
én bélyeggel olvastam róla.
Nos, elıször valami félrecsú-
szott, mert a lap nem akart
girlanddá szétbomlani, kon-
zekvensen összetapadt közé-
pen. Ezek után a visszafojtat-
lan mosolyok közepette a pat-
rónusok lázas tanácskozása
után Laffi új lapot vett elı,
ollóját kezébe vette, és…
Megint nincs eredmény. A
gyerekek közül páran már
nevetnek, de már mindenki
vigyorog. Ekkor Iván tanár úr
megtalálta a megoldást, Laffi
a lap másik oldaláról kezdte
vágni a harmadik lapot, de
megint nincs eredmény, így a
kacagó évfolyamnak ezek
után lemondóan kiadta az
„utasítást”: Menjetek!

Kelemen Csaba Herkules

Nyitásokról relatíve nehéz
írni, mivel nálunk – a 9. évfo-
lyamon – is már elég kevés
olyan ember van, aki minden
reggel pontban 8:15-kor ott
lenne a kisiskolában. Hát
akkor a 11. évfolyamon még
mi lehet? Márpedig az evi-
dens, hogy amin nem vagy
ott, arról nem tudsz mit mon-
dani. De lássuk be, nem lehet
valami könnyő visszaszokni a
8 órás kezdésre, hiszen két
évig negyed kilencre kellett
bejárniuk, és bizony a meg-
szokás, az megszokás. Ezért

is tudtam nehezen szóra bírni
11.-es iskolatársaimat, azon-
ban kaptam néhány informá-
ciót e témában. Nıvéremnél
kezdtem a faggatást, aki min-
den bizonnyal inkább a
„hopsz, megint elkéstem, de
legalább tíz perccel tovább
aludhattam” táborba tartozik,
mivel csak körvonalakban
tudta ábrázolni a helyzetet, de
kaptam tıle néhány tippet,
hogy kinél érdemes érdeklıd-
nöm. Így hát meglátogattam a
kisiskolájukat, és – habár
néhány visszahúzódóbb inter-

júalany inkább elutasított – a
következıkre jutottam: náluk
minden bizonnyal már szóba
se jön, hogy a diákok tartsák a
nyitást, így ez a feladat a taná-
rokra hárul. Horn Ági jóvoltá-
ból mindenrıl idıben tudo-
mást szereznek, míg
Szalontai Ági minden szerdán
egy kis rajzfilmmel kedves-
kedik az érdeklıdı nebulók-
nak, melyben Degu van segít-
ségére, aki aláolvassa a szö-
veget. Azért Marsi tanár urat
sem szabad kihagyni a sorból,
hisz az ı nyitásötlete is meg-

említendı. İ ugyanis a hét
vége felé készül fel a nyitásra,
mely nála a szextesztek kitöl-
tését jelenti. És persze – hogy
nehogy valami bizalmas is
kitudódjon –, mindezt nyilvá-
nosan végzik. Másfajta nyi-
tásról nem tudok, mert mint
mondtam, voltak, akik nem
igazán feleltek, de azért egész
biztos vagyok benne, hogy
néha azért a diákok is szoktak
nyitni, nemcsak a tanárok.

Varga Laura

Nyitások – best of nyolcadikNyitások – best of nyolcadik

11.-es nyitások11.-es nyitások

A nyolcadikos nyitásoknak azon része, melyekre beértem,
általában érdekfeszítı volt. Mindenesetre azért kicsit válo-
gatnia kell a szerzınek annak érdekében, hogy csupán a
legizgalmasabb reggeli tizenöt percekrıl számoljon be
tömören és velısen.
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MŐVÉSZETI MŐVÉSZETI ALKOTÓKÖRÖKALKOTÓKÖRÖK
Angol színház 11. (Pye Edgerton) - kedd 15.30-17.00
Angol színház 9. (Pye Edgerton) - szerda 15.05-16-35
Animáció (Matievics Éva) - hétfı/csüt 14.45-16.15
Énekkar (Bencze Enikı) - kedd 15.30-17.00
Fotó (Gyulai Bence Márton) - hétfı/kedd/csüt
Francia Színház (Szalontai/Zsohár) - kedd 13.30-15.00
Illusztráció (Radnóti Blanka) - csüt 15.00-16.30
Irodalmi önképzı (Juhász Iván) - péntek 14.30-16.00
Képzımővészet (Szabó Imre) - hétfı 14.15-15.45
Kerámia (Fekete Zita) - csütörtök 15.00-18..00
Ötvös (Vágási Tamás) - hétfı 14.30-16.00
Rádió (Gortva Attila) - reggelenként
Szabás-varrás (Rataj Jánosné) - csütörtök 16.00-17.30
Színjátszó - Kistrupp (Káldosi Eszter) - szerda 15.30-17.00
Színjátszó (Szabó Attila) - csütörtök 14.45-16.15

Színjátszó (Zsohár Gyöngyi) - hétfı 13.30-15.00
Színjátszó 9-10. évf. (Lırinc László) - kedd 14.15-15.45
Szubjektív újságírás (Baranyai István) - csütörtök 14.45-
16.15
Tőzzománc (Sulyok-Pap Zsuzsa) - csütörtök 14.00-15.30
Videó (Gortva Attila) - hétfı/kedd/csütörtök
SZAKKÖRÖK, DIÁKKÖRÖK, FSZAKKÖRÖK, DIÁKKÖRÖK, FAKULAKULTÁCIÓKTÁCIÓK
Csillagászat (Sik András)
Elsısegély (Marsi Zoltán)
Játék-improvizáció (Rácz Hajnalka) - kedd 15:15-16.45
Labor (Nádori Gergely)
Spanyol filmklub (Zábráczki Anett) - szerda 15.15-16.45
Természetbúvár (Marsi Zoltán)
Történelmi filmklub (Lırinc László) - csütörtök

Év elején én is tagja voltam a
csapatnak, de azóta távoztam
a társulat berkeibıl. Ennek
ellenére vállalkoztam arra,
hogy egy cikket megírjak sze-
rény ismeretanyagom alap-
ján.
Amikor annak idején távoztam,
egy oka volt: nem igazán azt
kaptam, amire vártam. Nem
rossz volt, csak más, és mivel
már egy délutánomat feláldoz-
tam a Szubjektívre, ennyit
nekem nem ért a maradás – így

távoztam, kissé felkavarva állí-
tólag az ottani viszonyokat.
Én ugyanis amolyan Beugró-
féle (annak ellenére, hogy a
mősor akkor még nem létezett),
improvizatív alapon mőködı
színjátszásra vártam, és nem
így alakult. Sajnálatos módon a
résztvevıknek pár szombatot a
darabok érdekében be kell
áldozniuk, ugyanis Attila néha
nem tud bent lenni pénteken-
ként. Ami azt illeti, egyszer
még én is megértem egy
helyettesítést a második foglal-

kozásnál. Istenem, de rég volt!
A színjátszás mővészi oldalát
vizsgálgatván olyan gyakorla-
tok voltak, mint szavak helyett
számok használata, a teremben
való körbejárás anélkül, hogy
nekimennénk a többieknek,
különféle egyéb produkciókkal
vegyítve, és további jópofasá-
gok. Egyszer volt csupán sze-
rencsém jeleneteket látni, azt
élveztem.
Nos, a közelgı elıadás témájá-
ról nem sokat tudok mondani
(szupertitkos), de lehet, hogy

improvizatív alapokra épül –
de ez sem biztos… Semmi sem
biztos, ahogyan a színpadon
sem, a színészetben sem, és
ahogy az átírt népdal mondja:
„Egy esztendı nem a világ,
lehet próbálni!”

Kelemen Csaba Herkules
Színjátszókör (Szabó Attila)

Péntekenként 14:30-tól

Az AKG-ban több színház van,
ebbıl az egyik a Dörmi-Manó
féle alkotókör. Ezt két lány csi-
nálja, Kálmán Eszter (Dörmi)
és Káldosi Eszter (Manó). İk
is AKG-s múltra tekintenek
vissza (2002-ben ballagtak),
Lırinc László tanár úrhoz jár-
tak színjátszóra. Kilencedikes
korukban kitalálták, hogy csi-
nálnak egy külön színjátszó

kört. Azóta csinálják évrıl
évre.
Heti egyszer másfél órát pró-
bálnak, ami nagyon kevés,
ezért sokszor feláldozzák egy-
egy szombatjuk vagy vasárnap-
juk felét a próbára. Komolyan
készülnek az elıadásokra, dísz-
letet készítenek, megbeszélik a
fénybeállításokat.
Az elsı félévben sokat játszot-

tak, hogy összeszokjon a cso-
port, mivel vegyes társaság
van, több évfolyamról. Sokszor
csináltak készségfejlesztı gya-
korlatokat is, és csak a második
félévben kezdték elıkészíteni
az elıadásukat.
Manóék szerintem szívesen
csinálják, amit csinálnak, és jól
összeszoktatták a csoportot,
amiben túlnyomó részben

lányok vannak – ez egy kicsit
megnehezíti a dolgukat, de ez
általában minden ilyen csoport-
ban így van.

Poór Patricia
Kistrupp színjátszó (Káldosi

Eszter, Kálmán Eszter)
Szerdánként 15:30-tól

AKG-s alkotómûhelyek
sorozat

AlkAlkotókörök a követkotókörök a következõ tanévbenezõ tanévben

Dörmi-Manó színházDörmi-Manó színház

Szabó ASzabó Attila-féle színjátszóttila-féle színjátszó
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Szóval fent, a hetedik évfolyam
birodalmában, az egyik terem-
ben (a rengeteg közül) meg is
találtam, amit kerestem, és
óvatosan bekukkantva az ajtón,
meglepetésemre mintha egy
beszélgetıkör közepére kerül-
tem volna. Emberek kis cso-
portokban ülve nem csináltak
semmit, legalábbis látszólag.
Aztán kiderült, hogy is van ez.
Egy animáció létrehozásához
elıször is ki kell találni, hogy
mirıl szóljon, és ez teljesen rád
van bízva, a téma kötetlen. Ha
megvan az ötlet, jöhet a váz-
lat/forgatókönyv, amit meg kell
rajzolni. Majd el kell készíteni
a szereplıket, a helyszínt,
ehhez használhatsz gyurmát,
legót, vagy akár sima papírt is.
És csak mindezek után jön a
fényképezıgép, hogy filmre
vehesd az anyagot. Gondolom,
ezután mindenféle számítógé-
pes programok meg kütyük

következnek, de ennek már
nem voltam tanúja. Csak az a
baj, mondják a fiúk (tényleg,
említettem már, hogy csak
egyetlen lány jár a csoportba?),
hogy nincs elég felszerelés,
csak egy fényképezıgép és egy
laptop van, így a különbözı
kisfilmeken dolgozóknak fel-
váltva kell használniuk ıket.
Ha azonban végre kész vagy,
jön a bemutatás. Hogyan? –
kérdezem én. Leültök és meg-
nézitek egymáséit? Nem, nem,
tavaly a Tavaszi Fesztiválon
mutatták be ıket, idén viszont
nem lettek kész addig, szóval
még ık sem tudják. Egy évben
egy film, majd elválik, hogyan
lesznek készen.
Így tehát rögtön értem a kötet-
len hangulatot, bár azt még
mindig nem értem, mire kell a
tanárnı? Segít, megmondja,
hogy az ötleted hogyan valósít-
ható meg. Csak az utóbbi két

évben, amióta az osztálytársa-
im járni kezdtek, ı a harmadik
tanára a csoportnak, de szeren-
csére nem a gyerekek üldözik
el a tanárokat, csak szép lassan
mind terhességi szünetet vett
ki. Ez vajon animációs mellék-
hatás?
Szóval a hangulat jó, a légkör
barátságos, a tanár kedves.
Egyetlen probléma (a fényké-
pezıgép hiánya mellett), hogy
pont eggyel kevesebben van-
nak annál, hogy két csoporttá
lehessen alakítani a most még

igencsak nagy létszámú cso-
portot.
A végén, amikor már kifelé
indultunk a terembıl, azért
még elkapták a barátnımet egy
vendégszerep erejéig (lányhi-
ány!). Az eredményt majd
meglátjuk.

Csikós Panka
Animáció alkotókör

(Matievics Éva, Korda Éva)
Péntekenként 14:45-tıl,

IV. emelet

A festékszagú tanterem, tele
krétával, kupak nélküli, beszá-
radt temperákkal, nagyon meg-
nyugtató hely. Itt szoktunk raj-
zolni. Az óra általában vetítés-
sel kezdıdik. Megpróbáljuk a
témát visszavezetni az ısi
mővészetekre (pl. Egyiptom),
aztán Monti, a rajztanárunk
elmagyarázza, hogy milyen

technikát szeretne látni a kész
alkotásokon. Monti általában
azt a módszert követi, hogy az
elején elmagyarázza a felada-
tot, onnantól elég nagyok
vagyunk már, hogy egyedül is
megküzdjünk a felmerülı
problémákkal. Ez néha bosz-
szantóan hathat, de végül, ha
sikerül egyedül megcsinálni

valamit, az sokkal nagyobb
öröm, mintha szájba rágták
volna. A munka ritkán folyik
csendben, mindenki beszélget,
keresi az eszközeit, de vannak,
akik inkább szótlanul beleme-
rülnek és koncentrálnak. Álta-
lában idıre kész vagyunk, bár
összetettebb feladatokra 2-3
rajz alkotókört is rászánunk.
Ezek általában egyre bonyoló-
dó technikákat kívánnak, amit

nehezen lehetne egy alkalom-
mal megvalósítani. A képek,
amiket szeptember óta a 9M
készített, az elsı emelet folyo-
sóján megtekinthetık.

Gergely Sára
Rajz-képzımővészet alkotókör

(Szabó Imre)
Hétfınként 14:15-tıl,

rajzterem

AKG-s alkotómûhelyek
sorozat

Hetedik végén, amikor én is olyan helyzetben voltam, hogy
alkotókört válasszak, megfordult a fejemben az animáció
lehetısége is. Végül, nem emlékszem miért, elvetettem az ötle-
tet. Most azonban, hogy mindenkinek választania kellett egy
alkotókört, amirıl ír, én ismét elgondolkoztam…

AnimációAnimáció

RRajz alkajz alkotókörotókör

Az alkotókör létrehozásának
ötlete Sík Eszter tanárnıtıl
származik, aki ezt még tavaly
javasolta Juhász Iván tanár
úrnak, sıt mi több, már az
illusztrációkészítés vezetésére
is tudott ajánlani valakit, egy
volt AKG-st, Radnóti Blanka
iparmővészeti egyetemi hallga-
tót. Ahogy megtudtam, a mese

alkotókör célja, hogy év végén
megjelentessenek egy könyvet
tele saját mesékkel és a hozzá-
juk tartozó illusztrációkkal. A
foglalkozásra a legtöbben a
nyolcadik évfolyamról járnak
(kilencen), valamint jár még
három tizedikes és két tizen-
egyedikes.
A péntek délutáni órákon felol-

vassák az írásokat, a tanár úr
gyakorlatokat tart a mesékkel
kapcsolatban, valamint tökéle-
tesítik a fogalmazást és az írás-
sal kapcsolatos tudásukat.
Megismerkednek más mőfaj-
okkal, még a bábozással is.
A könyvet az Osiris Kiadó
jelentetni meg. És ami még
szintén nagy dolog, a könyv

szerepelni fog az ünnepi
könyvhéten is.

Rácz Júlia
Mesevilág-illusztráció

alkotókör
(Juhász Iván, Radnóti Blanka)

Péntekenként 15:30-tól

Mesevilág alkMesevilág alkotókörotókör

Horváth Horváth TTibor munkájaibor munkája
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Jaj, ne, már megint
matekóra jön… Talán
nem is baj, hátha lesz
megint valami felfordu-
lás. Juli néni bejön,
mindenki föláll, de köz-
ben beszélget, eszik,
körmöt reszel, vagy
amit akar. Juli néni majd
felrobban, hogy a hetes
jelentését meg szeretné
hallgatni, de mi nem
hagyjuk. Jó, jó, de hol a
hetes? Hát, azt nem tud-
juk. A múlt héten talán
Luca volt, de már az
sem biztos, akkor most
lehet, hogy Zita lesz. Na
mindegy, persze mi tud-
juk, Juli néni kikeresi a
naplóból, Eszter és
Bence álljanak föl, jöj-
jenek ki a táblához, és
kezdjék a jelentést. De
amikor a hiányzóknál
tartanak, ott megint baj
van, mert persze az ere-
deti helyérıl mindenki
elült, így nem lehet
tudni, ki hiányzik. Vala-
mit elmakognak, végre
kezdhetnénk az órát.
Házi feladatot ellenır-
zünk. Szuper, persze
egy csomó mindenkinek
hiányzik, amíg Juli néni
kinyitja a naplót, meg-
keresi a nevet, beírja a
mínuszt vagy az egyest,

kezdıdik a káosz.
Elkezdük ellenırizni.
Juli néni felszólítja
Balázst, mondja a 10.
feladatot. De persze
neki sincs kész, így a
naplót kinyitja, kikeresi
a nevet, neki is beírja,
közben az adrenalin-
szintje már az egekben,
ezért elkezd kiabálni
Balázzsal, hogy lehet
ilyen sunyi, hogy nem
mondja meg, hátha nem
veszi észre. Na, tíz perc
után lehiggad, újra kez-
dünk ellenırizni, persze
az osztály többsége nem
figyel, senki semmit
nem csinál, csak beszél-
get, levelezik, járkál,
eszik, iszik, alszik, meg
ki tudja még mit. De
hogy nagyon nagy hang-
zavar van, az biztos.
Ilyenkor aki unatkozik,
elkezd gondolkodni, mit
lehetne csinálni, hogy
feldobjuk a matekórát.
Ja, persze, Juli néni
utálja, ha dobálunk.
Ezért attól, aki legmesz-
szebb van tıled, kérsz
egy tollat, persze ı már
tudja, mire megy ki a
játék, ezért odadob
egyet, aztán
utánamkiabál, hogy ja,
bocs, az nem fog, itt van

egy másik. Ez egy kicsit
célt téveszt, ezért föl is
kell állni, mert azért
nincs kétméteres kezem.
Végre sikerül tollat sze-
reznem, most Zsófi dob
oda hozzám egy levelet.
Persze most csak az
írtam le, hogy én mit
csináltam kb. tíz perc-
ben, de tulajdonképpen
mindenki ezt csinálja,
tehát remélem el tudják
képzelni, mi lehet a
matekórán. Az óra vége
felé Juli néni már telje-
sen ki van, hogy mi
milyen rosszak
vagyunk, így büntetı-
dolgozatot irat. Jaj, ne
már, azért ennyire nem
vagyunk rosszak, nem
kell itt rögtön kiakadni,
inkább folytassuk az
órát. De akkor már
mindegy. Még van idı a
füzetet gyorsan betenni
a padba, ha esetleg vala-
mit nem tudnánk, ott
legyen a kis segítség.
Kiosztja a lapokat a fel-
adatokkal, már öt perce
írjuk, amikor Áron
elkezd énekelni.
Sálálálá-sulululu és
egyéb értelmességeket.
Juli néni megint kivan,
hogy mi ez a rendbon-
tás, a dolgozatával és az

ellenırzıjével azonnal
jöjjön ki, aztán már
mehet is. Áron felhábo-
rodik, hogy ı odaadja az
ellenırzıjét, ha kell,
írjon be neki valamit, de
azt, hogy a dolgozatát is
odaadja, azt már nem.
Tudtával a magatartás és
a tanulmányok két
különbözı dolog, nem
lehet a kettıt egybevon-
ni. Na jó, akkor a dolgo-
zatot visszakapja, de
kéri az ellenırzıt. A
dolgozatírás többi része
elég nyugisan telt el,
mert mindenki azzal
volt elfoglalva, hogy
feltőnés nélkül puskáz-
zon, vagy ha esetleg tud
valamit, azt se rontsa el.
Letelik a tíz perc, már
csöngetnek, mindenki
egyesével viszi ki a dol-
gozatát, amikor Áron
odaadja, és megjegyzi,
legalább a puskázásért
próbálta volna elvenni.
Persze Juli néni meg-
hallja, de már nincs
bizonyíték, a padban
nincs semmi…

Faragó Johanna
Megjelent:

Hírpong,
2008. április 3.

Hogyan készítsük ki tanárainkat?Hogyan készítsük ki tanárainkat?

Ezt a cikket eredetileg nem a Szubjektívbe szántam, de nem is egy AKG-s óra néz így ki, csak kitaláltam
valamit, leginkább a régi sulis óráim színezett változatát.
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Anyu épp hazajön a
fárasztó munkából,
mesélné el a problémáit,
amikor mosolyogva elé-
állsz, hogy a konyhában
kiégett a villany. De iga-
zából nem is baj, mert
nincs itthon semmi kaja,
szóval be se mész a
konyhába, de ha már a
problémáknál tartasz, a
hajegyenesítı is most
romlott el, pedig te este
buliba szeretnél menni,
és így azért mégsem
lehet elmenni (ezt
inkább lányoknak). És
akkor anyunak szép las-
san le fog minden esni,
elıször azért akad ki,
mert mi az, hogy nincs
itthon semmi kaja, van
itthon tojás, miért nem
csináltál rántottát, vagy
ott van a zsömle, azt meg
lehet pirítani, és úgy is
ehetı. De ha nagyon
finnyás vagy, el is lehet
menni a boltba. Ekkor
reagál arra, hogy kiégett
a villany: ha kiégett a
villany, menj ki a
spejzba, cseréld ki, vagy
én nem tudom, de nekem
ne mondd. És te ma este
sehova nem mész, mert
jönnek vendégek, és
akkor itthon kell lenni. A
hajegyenesítıt már meg
sem említi. Közben
arcodról lehervad a
mosoly, és – még nyu-
godt hangon – azt mon-
dod, hogy nem volt
nálad pénz, csak zseb-

pénz, azt meg nem köl-
töd kajára, mert mindig
elfelejti visszaadni. A
villanykörtét nem mer-
ted becsavarni, mert már
elfelejtetted, hogy fel
vagy le volt kapcsolva,
ezért nem mertél hozzá-
nyúlni. Most a hangerıd
már kissé erısödik, mert
mi az, hogy te nem
mehetsz el este, már meg
van beszélve minden, fél
hétkor találkoztok a
HÉV-megállóban, és
milyen jó lesz, amúgy is
a legjobb barátnıd/bará-
tod szülinapja van, oda
muszáj elmenni. Még azt
is megemlítheted (ha
lány vagy), hogy már a
szomszédtól kölcsönkér-
tél egy hajegyenesítıt.
Akkor anyu azt mondja,
hogy nem, szó sem lehet
róla, a vendégek már
milyen rég láttak,
muszáj itt lenni. Jó, ak-
kor megpróbálsz komp-
romisszumot kötni, ki-
csit késıbb mész el a
buliba, puszi-puszi a
vendégeknek, meg igen,
köszönöm, tudom, sokat
nıttem, aztán elmész a
buliba. Itt anyut, mond-
hatni, matthelyzetbe
hoztad, mert ez minden-
kinek megfelel, végül
beleegyezik, de te meg-
említed neki, hogy félsz
a sötétben, a HÉV-meg-
álló meg messze van…
Másik hatásos veszeke-
dés, ez reggel történik,

amikor mindenki fáradt,
ez a legjobb, mert akkor
mindenkivel össze lehet
veszni. Reggel csörög az
óra, kikapcsolod, vissza-
alszol, kicsit késıbb
bejön a tesód, hogy
hééééééé, kelj már föl,
már X idı van. Jó, jó,
nem kell így ordítani,
mindenkivel megesik,
hogy szunyókál még egy
kicsit reggel, mindjárt
kész vagy. De akkor
eszedbe jut, hogy nincs
tiszta pólód, amúgy is,
ma valami jobbat szeret-
nél fölvenni, akkor
átmész a tesódhoz, szé-
pen rámosolyogsz (leg-
alábbis, amennyire szép
lehet egy reggel hatórai
mosoly), lécci-lécci, add
ide azt a pólót, amit a
múlt héten vettél, mert
az nagyon jól áll, és
most ı úgyse veszi fel.
Ekkor ı teljesen kiakad,
hogy dehogy is, az az
övé, nem kell mindent
elvenni. Ha nem túl
fáradt, felveheted vele a
meccset, de lehet, hogy
most te fogsz veszíteni.
Ettıl, hogy veszítettél,
még morcosabb vagy,
ezért letámolyogsz, ahol
anyu épp szárítja a haját.
Akkor bemész, megkér-
dezed, meddig szárít
hajat, mert te fogat sze-
retnél mosni, ha anyu is
elég morcos, elkezd kia-
bálni, és kiküld, hogy
most ı van benn, menj a

másik fürdıszobába,
vagy menj át a szom-
szédba, neki mindegy, de
szépen kell beszárítania
a haját, mert ma a fınök-
kel találkozik. Bár vesz-
tesen, de megoldasz
mindent, épp már a
készülıdés vége fele
jársz (jaj, még a matek-
füzet maradt ki), amikor
apa elkezd pattogni,
hogy neki mennie kell, ı
elkésik, ıt várják, igye-
kezz már, miért vagy
ilyen lassú. Na, ha most
ı kezdte, te nem hagyod
annyiban, csak hogy ne
mondhasd, hogy esetleg
valaki kimaradt. Még
hogy te lassan készü-
lıdsz, te nem tehetsz
semmirıl, ma egyébként
is késıbb keltél föl, mert
a tesód nem szólt, a fog-
mosásra is várni kellett
az anyu miatt, és a kutya
már megint szétpakolta a
cipıidet, azt is keresni
kellett. Apa (sajnos) nem
olyan fáradt, hogy felve-
gye a vitát, így megfogja
a cuccait és kimegy a
kocsihoz, hogy akkor
majd hátha gyorsabb
leszel. Igazából nem, de
ı reménykedik…

Faragó Johanna
Megjelent:

Hírpong,
2008. április 3.

Hogyan készítsük ki a családunkat –Hogyan készítsük ki a családunkat –
vagy ha egy kis felfordulást szeretnénkvagy ha egy kis felfordulást szeretnénk
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Tavaszi Fesztivál… vagy ha
már az angol elıadásunkról
szól eme cikkem, akkor Falus
Eszter angoltanárom szavaival
élve: a Tavaszi „Feszkó”.
Bizony ám, idén elhatároztuk,
hogy valami igazán izgalmas-
sal fogjuk elkápráztatni a ked-
ves közönséget. Ötlet volt
bıven, már csak döntenünk
kellett. Ugyebár – mint ahogy
az lenni szokott – 15-en kb. 15
féle dolgot akartunk elıadni.
De aztán sikerült megállapod-
nunk egy sikeres film (Macska-
fogó) angol szinkronizálásánál.
Most megosztom veletek, hogy
milyen nehézségeken kellett
keresztülmennünk, hogy a ter-
vünket megvalósíthassuk. Elı-
ször is ki kellett választanunk,

hogy ki melyik szereplı lesz.
Ezután kiválasztottunk néhány
jó kis jelenetet. És íme, már
meg is volt az alap. A követke-
zı feladatot én nagy lelkesen
bevállaltam, ami annyiból állt,
hogy meg kellett néznem az
említett jeleneteket és le kellett
írnom a szöveget, amit majd
lefordítunk angolra. Legalábbis
egészen addig azt hittem, lelkes
vagyok, ameddig otthon nem
szembesültem a feladat hátul-
ütıivel. Történetesen azzal,
hogy nem tudok olyan gyorsan
gépelni – bármilyen büszke is
lehetek gépírás-tudományomra
–, mint ahogy a filmbeli sze-
replık hadarnak. Ezért körül-
belül százszor kellett meghall-
gatnom ugyanazt a részt, plusz

még azért is, mert néha úgy
elnyelték a szavakat, hogy én
azt meg nem tudtam érteni. Na
igen, itt már gondoltam, hogy
nem lelkes, hanem kretén hülye
vagyok, hogy elvállaltam. Így
is csak a felét tudtam megcsi-
nálni, a többit rásóztuk mások-
ra. Saját szerencsétlenkedé-
sembıl tanulva, szóltam, hogy
ezt nehogy egy ember csinálja
meg, hanem osszák fel több
ember között a munkát. Miután
ezt is letudtuk, kerestünk vala-
kit, aki megvágja a jeleneteket.
Ennek az embernek a megtalá-
lása is igénybe vett egy kis
idıt, de ezzel a feladattal is
hısiesen megküzdöttünk.
Ezután már csak le kellett for-
dítanunk angolra a szöveget,

ééés… (dobpergés). Ekkor jött
a munka oroszlánrésze, maga a
nagybetős szinkronizálás. Sze-
gény Esztert egyszer-kétszer –
sıt, ha jobban belegondolok,
sokkal többször – az ırületbe
kergettük. Volt, aki már rögtön
az elsı napon elhagyta a szöve-
get, volt, aki azért nyávogott,
hogy ı bizony nem hajlandó
ilyen meg olyan hangsúllyal
elıadni. Eszter nem gyızte
mondani hogy „de muciii…”,
és bizony volt, akire még ez a
kedves noszogatás se volt sem-
milyen hatással. Ezután össze-
hangoltuk a szinkront a film-
mel, az eredményt talán láthat-
tátok páran a Tavaszi Feszkón.

Varga Laura
A barátnıimtıl hallottam a
kiállításról, azoktól, akik szíve-
sebben vesznek fel egyedi
ruhákat, és szeretik, ha nem jön
velük szembe az utcán az
„álomdarab”. Nıvéremmel
mentem, akit szintén érdekel-
tek a formatervezett cuccok.
Elızetesen annyit tudtunk csak
az egészrıl, hogy a Gödörben
lesz egy designvásár és -kiállí-
tás, és ha valaki nem sajnálja
az idejét, még az esti divatbe-
mutatóra is vehet jegyet.
Ahogy beléptünk, zsúfolt
tömeg és hangzavar fogadott,
mindenfelé színes ruhák, tás-
kák, kalapok, az olcsótól az
egymilliós ékszerekig minden.
A látogatónak csak egy dolog
szabott gátat a vad vásárlásban,
az ár. Mert mi tudjuk, hogy
mind egyedi, különleges, kéz-
zel készített darabok, de sajnos
én személy szerint nem tudtam
egy LEGO győrőért kiadni
2000 Ft-ot. Maradt hát a gyö-
nyörködés. De úgy láttam,
mindenért küzdenek az embe-
rek, és fogynak a dolgok rende-
sen. Ha csak ilyen
zsebrevágható mütyürökrıl
lenne szó, mint a győrők, akkor
kényelmesen lehetett volna
vásárolni, de amikor a nıvérem
meglátta álmai szoknyáját,

akkor át kellett mászni az egész
kiállításon, mert nem volt se
próbafülke, se pontos mérete-
zés. Talán az emberek nagyobb
kedvvel vásárolnának, ha akad-
na egy hely, ahol felpróbálhat-
nák a darabokat, kényelmesebb
helyen, mint a vécén. Sajnos a
mővészeknek nem érte meg
sem extra nagyban, sem extra
kicsiben gyártani a cuccokat,
és gyakran egy-egy nagyon
ötletes minta a rossz szabás
miatt vesztette el vevıit. Ennek
ellenére, aki nem sajnálta a
pénzt és az idıt, annak nem
kell többé aggódnia amiatt,
hogy beleolvad a ruháival a
tömegbe. A fesztivál alcíme
egyébként az „NL” volt, vagyis
Nincs Lehetetlen (valamint egy
utalás a kiállítás holland
vendégdizájnereire is). Hát, ha
levinnék az árakat egy kicsit,
akkor a vásárlónak is minden
lehetséges lenne. Összességé-
ben nekem tetszett, és ha lesz
még egy ilyen alkalom, meglá-
togatom újra a WAMP kiállí-
tást.

Gergely Sára
WAMP (Wasárnapi Mővész Piac)
Havonta rendezett kiállítások az

Erzsébet téren és a Gödörben

WWAMP a GödörbenAMP a Gödörben

CatcatcherCatcatcher
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Kocsiban utazva épp anyukám-
mal veszekedtem, miért is
olyan jó színész Johnny Depp.
Reménytelen. Bármit mondok,
a válasz mindig ugyanaz: Túl
öreg. Erre az én válaszom min-
dig: Kit érdekel? Inkább ráha-
gyom, legyen neki igaza. És
ekkor megpillantottam egy pla-
kátot, rajta egy ismerıs arccal,
alatta nagy betőkkel: Sweeney
Todd. Mondanom sem kell,
mennyire megörültem. Hallot-
tam már egyet s mást errıl a
musicalrıl, hogy ez nem épp
egy vígjáték. De ez kit zavar,
ha Johnny Depp a fıszereplı?
Kérdés sem volt, hogy megné-
zem, ha törik, ha szakad. Elsı
gondolatom az volt, hogy
kivel. Anyuval? Egy enyhébb
akciófilm is megijeszti. Más-
napra már kiderült, hogy kivel.
Barátnımmel épp beszélget-
tünk kedvenc témánkról,
Johnny Depprıl. Azonnal
szóba került, hogy ezt a filmet
meg kell nézni. Meg is beszél-
tük, hogy hol, mikor, kivel.
Elérkezett a nagy nap. Megvet-
tük a szokásos kólát, popcornt,
aztán repültünk a terembe. A
legjobb helyre ültünk, az utolsó
sor közepére. És végre elkez-
dıdött. Elıtte persze jöttek a

szokásos ajánlók, reklámok, de
nemsokára jött végre a lényeg,
amire oly sokat vártunk. Fel-
csendült a zene, egy lágy hang,
utána betoppan mély baritonjá-
val a sztárok sztárja. Már a
hangján hallatszik a düh és a
rengeteg érzelem. Kérdem én:
melyik színész tud még ilyen
átéléssel játszani? A sztori elég
bizarr, de nem a gyilkosságok
adják a történet érdekességét. A
musical kedvelıi szerint való-
jában egy tragikus, szívbemar-
koló történetrıl van szó. Van
egy borbély, akit komoly igaz-
ságtalanág ért pár éve. Joggal
győlöli a világot. Londonban
járkálva találkozik egy pitesütı
asszonnyal, akinek lassan, de
biztosan megy tönkre a boltja.
Fıhısünk a sütöde fölött bérel
egy üzletet, ahol majd őzni
fogja a mesterségét. Életcéljá-
nak tekinti, hogy megölje a
bírót, aki elvette lányát, felesé-
gét, az egész addig felépített
életét. Sorra tőnnek el a kun-
csaftok az üzletbıl, szörnyő
bőz terjeng a kéménybıl, és
feltőnıen jó pitéket süt a fıbér-
lı asszony. A történet tele van
csavarokkal, a Harry Potterbıl
ismert színészekkel (Helena
Bonham Carter, Alan Rickman,

Timothy Spall), és természete-
sen love story is van benne.
Néha nem tudtuk elfojtani a
nevetıhullámot egy-egy érde-
kesebb arc megjelenésekor.
Thriller közben nevetni – ilyet
se csináltam még. Mindeneset-
re a film után furcsa érzésem
volt. Természetesen nagyot ala-
kított kedvenc színészünk,
mégis valahogy fura volt.
Elgondolkodtam azon, vajon
mekkora részét tehette ki a
költségvetésnek a mővér. Mini-
mum a felét. Utána olvastam
egypár cikket a filmrıl. Persze
csupa jót írtak, itt egy Golden
Globe-díj, ott egy Oscar-jelö-
lés. Jobban utánajártam, ki is
volt Sweeney Todd, mivel a
legendák szerint valóban élt
egy ilyen nevő borbély. Lon-
donban, 1756. október 16-án
született, egy textilüzemben
dolgozó pár egyetlen gyermeke
volt. Akkoriban London még
mocskos, korrupt hely volt.
Rejtélyes körülmények között
árvult el korán. 14 évesen bör-
tönbe zárták, mivel állítólag
ellopott egy zsebórát. A börtön-
ben találkozott egy Elmer
Plummer nevő borbéllyal. İ
megtanította a szakmára, a haj-
vágásra, a borotválásra és hogy
hogyan lehet észrevétlenül
kizsebelni a vendégeket. Tudá-
sával és néhány fontjával nyi-

tott egy boltot a Fleet Street
186-ban, közvetlenül a St.
Dunstan’s templom mellett.
Volt egy saját maga által készí-
tett széke, mely ha elfordult
180 fokot, a vendég egy titkos
átjárón át a pincébe esett.
Beszállt Margery Lovett vállal-
kozásába, és innentıl kezdve
fellendült az üzlet. Tömeghisz-
téria tört ki, miután fény derült
a borbély tevékenységére,
1820. január 25-én felakasztot-
ták a feltételezések szerint álta-
la elkövetett 150 gyilkosságért.
Mrs. Lovett a Newgate börtön-
ben megmérgezte magát. A tör-
ténet nagy vonalakban nem
különbözik, csak ki lett egy
kicsit színezve. Minden szer-
zett információmat megosztot-
tam anyummal, aki erre megint
elkezdte szokásos szólamait:
Tessék, ilyen szerepekre jó ez a
Johnny Depp. Én csak moso-
lyogva válaszolok: Igen, ı erre
a szerepre is jó.

Almer Kitti
Sweeney Todd – A Fleet Street

démoni borbélya (Sweeney
Todd: The Demon Barber of
Fleet Street, 116 perc, 2007)

Rendezte: Tim Burton
Szereplık: Johnny Depp,
Helena Bonham Carter,

Alan Rickman

Sweeney TSweeney Todd –odd –
A Fleet Street démoni borbélyaA Fleet Street démoni borbélya

Fıszereplıje Johnny Depp: nekem ennyi elég, hogy megnéz-
zek egy filmet. Íme egy újabb nagyszerő alkotás Tim
Burtontıl.
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Mikor hírét vettük, hogy nem-
sokára megjelenik Johnny
Depp új filmje, gondolkodás
nélkül azt mondtuk, ezt muszáj
lesz megnézni. Már számláltuk
a napokat, és egy szép pénteki
napon hatan elindultunk az
EuroCenter felé. Elıtte persze
telefonon lefoglaltuk az egyéb-
ként 16-os karikával ellátott
filmre a jegyeket, így a helyszí-
nen már csak némi popcorn- és
üdítıvásárlás, no meg egy kis
fagyicsempészet volt. Aztán
elfoglaltuk a helyünket a
teremben, és izgatottan vár-
tunk, vajon mit tud most villan-
tani mindenki kedvenc Jack

Sparrowja. És elkezdıdött.
A történet nagyjából annyi,
hogy az ártatlanul elítélt
Benjamin Barker – azaz
Sweeney Todd (Johnny Depp)
– tizenöt év után egy fiatal ten-
gerész segítségével visszaszö-
kik Londonba, hogy viszontlás-
sa családját. Azonban a piteké-
szítı Mrs. Lovett (Helena
Bonham-Carter) elárulja neki,
hogy felesége megmérgezte
magát, lányát pedig az ıt igaz-
ságtalanul elítélı bíró (Alan
Rickman) neveli. A borbély
bosszút esküszik, és riválisa
kinyírása, majd egy segéd fel-
vétele után megkörnyékezi, és
majdnem a kezébe kaparintja a
bírót. Eközben az ıt hazasegítı
fiatal, lányos arcú tengerész,
Anthony (Jamie Campbell
Bower) a lányának, Johanná-
nak (Jayne Wisener) udvarol.
Az elvileg vígjátékként nyil-
vántartott film a borbélyszékrıl
egészen a csatornákig lefolyó –
látszólag animált – vérrel indít,
ami, azt hiszem, elıre megha-
tározza a film stílusát, és elosz-
latja a nézık összes kételyét
afelıl, mit fognak látni. A ren-

geteg vér az egész alkotást
végigkíséri – néha ingeken,
néha pedig a plafonon feltőnve.
Emellé csatlakozik egy jó pár
dal is, melyek közül csak egy
nyálas (az sajnos többször visz-
szatér), a többi nekem tetszett.
A színészek játéka kiemelkedı-
en jó, eltekintve talán a két sze-
relmes alakításától, akik kissé
lehúzzák az éneklı Johnny
Deppet és Helena Bonham-
Cartert. A humor természetesen
nem maradt el, a rendezı (Tim
Burton) gondoskodott némi
nevetésrıl az amúgy borongós

sztori alatt. A film értékét
egyébként az se csökkentette,
hogy már nagyjából ismertem a
történetet, mielıtt beültem a
moziba. Szerintem nagyon jó
volt a film, a gyengébb idegze-
tőeknek is ajánlom.
Egy kis plusz: az elszánt Harry
Potter-rajongók három szerep-
lıt is felfedezhetnek kedvenc
könyvsorozatuk filmváltozatá-
ból (Piton, Féregfark,
Bellatrix), mindet énekes sze-
repben.

Kunsági Évi

Vérfürdõ a mozibanVérfürdõ a moziban

Ugyan ma már nem igazán szá-
mít új sorozatnak, de azért
röviden leírom, hogy mi a
témája, hátha valaki nem tudja.
Az egész sztori ügyvédekrıl
szól. A fıszereplı egy Stark
nevő pasas, aki sztárügyvéd.
Egyik nap egy olyan férfi ügy-
védje lesz, aki verte a feleségét,
és ezért börtönbe akarják zárni.
Stark kibulizza neki, hogy ejt-
sék a vádakat, és hogy újra
visszaköltözhessen a feleségé-
hez. Ám egy héttel késıbb kap
egy hírt, miszerint a pasi
agyonverte a feleségét. Mind-
ezekért magát hibáztatja, és
elhatározza, hogy innentıl
kezdve nem ügyvéd lesz,

hanem ügyész. Szerintem
nagyon jó ennek a sorozatnak a
története, de ha nézem, akkor
mindig olyan érzésem van,
mintha Doktor House-ból ügy-
véd lett volna. Talán ez annak
köszönhetı, hogy a két fısze-
replı nagyon hasonló szemé-
lyiségő. Így hát joggal mond-
hatjuk, hogy James Woods akár
ellenfele is lehetne Hugh
Laurie-nak. De van egy jelen-
tıs különbség köztük. Starknak
van egy lánya, vannak barátai
meg egy exfelesége. Ugyan ı is
szarkasztikus, de tud szeretni,
és nem zárkózik el az emberek
elıl úgy, ahogy azt House teszi.
És hát természetesen nincsenek

egyedül, hiszen mindkettejük-
nek vannak segítıik.
Olyan, mintha valami mix
lenne a sorozat. Van benne egy
kicsi House, egy kicsi Helyszí-
nelık. Van egy olyan érzésem,
hogy minden sorozatfajtában
van egy olyan, ami ha beindul,
akkor több ilyen jellegő soro-
zatot fognak csinálni, és az
ember egy idı után már nem
tudja, hogy melyiket nézze.
Ez egy nagyon jó sorozat, de ha
a House és a Shark között kéne
választanom, akkor a House-t
választanám.

Laczi Zsófia

Shark –
Törvényszéki ragadozó (TV2)

Szereplık: James Woods,
Sophina Brown, Sarah Carter

Shark – Törvényszéki ragadozóShark – Törvényszéki ragadozó
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A film fıhıse, Juno – az Index
szavaival élve – egy túl jól
sikerült éjszaka után teherbe
esik legjobb barátjától, Paulie
Bleekertıl (Michael Cera). A
Superbad, avagy miért ciki a
szex címő filmben szintén
kissé esetlen figurát alakító fiú
itt is hozta formáját, csakhogy
a tic-tac mániásnak most vala-
mi komolyabb is jutott, ponto-
sabban egy nagyon jó fej csaj,
akinek hibátlan forgatókönyvet
írt (a most már Oscar-díj birto-
kos) Diablo Cody. A frappáns
szöveg persze nem elég, kell
ehhez még egy tehetséges szí-
nésznı is. Esetünkben ez is
megvolt. A Cukorfalatból már
ismert Ellen Page ugyan
Oscarral nem lett gazdagabb,

de hazavihette a Torinói Film-
fesztivál díját Kanadába.
A film igyekszik pozitív meg-
világításba helyezni fıhıse
kényelmetlen helyzetét, ezzel
elhagyva a drámai vonalakat,
bár egy kevés még így is marad
benne. De egy ilyen filmbe kell
is valamennyi könnyhullatás.
Ennek ellenére Juno szülei
mégis láthatóan könnyen
veszik a problémát. Olyan
„üsse kı, terhes a gyerek, majd
megoldjuk” módon. A megol-
dás keresése kezdetét is veszi,
de a lehetıségek végesek, így
nem kell sokáig filozofálni. Az,
hogy megtartsa a gyereket, ki
van zárva, mindenki számára
érthetı okokból, az abortuszt a
lány nem vállalja, így csak az

örökbeadás lehetısége marad.
A tökéletes szülıkre hamar rá
is akadnak, akik valóban jómó-
dúak, és biztosak a dolgukban,
Junóval szemben mégis sokáig
vannak kételyeik. A karrierista
feleségbıl meglepıen hamar
elege is lesz a rocksztár álmo-
kat dédelgetı férjnek, aki
inkább vágyik kalandokra,
mint gyerekre. Ezzel aztán
Junóban összetörik a kép az
ideális szülıkrıl, akiket szüle-
tendı gyerekének szánt. És úgy
fest, vége a tündérmesének.
Persze a lány megpróbál ura
lenni a helyzetnek, és kitalálni
a megfelelı megoldást. Az ere-
deti tervétıl nem sokban tér el,
hiszen nem is teheti, így hát a
fent karrierista feleségként
említett Vanessának (Jennifer
Garner) ígéri a babát. És innen-
tıl kezdve nagy vonalakban
simán mennek a dolgok. Ahogy
Juno ígérte, a gyerek tavaszra
Vanessáé.
Hidegrázóan élethő, mégis
alapjában véve könnyed és

fanyar hangulatú ez a film,
ajánlom mindenkinek, akinek
tetszett a Család kicsi kincse
vagy a Plasztik szerelem, eset-
leg mindkettı, vagy egyik se.

Zsin Ágnes
Juno (96 perc, 2007)

Rendezte:  Jason Reitman
Szereplık: Ellen Page,

Michael Cera, Jennifer Garner

Ezt a filmet már rögtön a premi-
er után meg szerettem volna
nézni, de a sors közbeszólt, és
így már csak az egyik késıbbi
vetítést sikerült elcsípnem. Így
aztán gyorsan meghívtam az
egyik barátnımet, és a tavaszi
szünet szerdáján délben talál-
koztunk a Mammut elıtt. Mivel
úgy gondoltuk, nem lesz nagy
tolongás, csak a helyszínen vet-
tük meg a jegyeket, és az alkal-
mat megragadva kipróbáltuk a
duplaszéket. Mivel volt még
egy kis idınk, mindketten
elnyaltunk egy fagyit is. Megér-
zéseink egyébként nem csaltak,
ugyanis összesen heten voltunk
a vetítıteremben, mikor kialud-
tak a fények.
A szemünk elıtt egy szerelem
tragikus története bontakozott
ki. Az egész történet úgy kezdı-
dik, hogy egy meleg nyári
napon a tizenhárom éves Briony
Tallis (Saoirse Ronan) félreér-

telmez egy jelenetet, mely nıvé-
re, Cecilia (Keira Knightley) és
házvezetınıjük fia, Robbie
(James McAvoy) között játszó-
dik le. Ezután már csak olaj a
tőzre, hogy a fiú egy kissé obsz-
cén levelet küld Ceciliának,
amit a kíváncsi Briony termé-
szetesen elolvas. Az esemé-
nyekre a koronát azonban az
teszi fel, mikor a fiatal csitri
meglátja Robbie-t és nıvérét a
könyvtárban szeretkezni. Ezek
után már szinte nem is csoda,
hogy mikor a náluk vendéges-
kedı lányt, Lolát (Juno Temple)
megerıszakolják, Briony, aki
szexırültnek tartja Robbie-t,
ártatlanul megvádolja nıvére
szeretıjét, ezzel elszakítva a
szerelmeseket egymástól.
Az az igazság, hogy elég sokfé-
lét hallottam a filmrıl, mielıtt
megnéztem volna. A történet
végét nem ismertem, így aztán
nem tudhattam, beteljesül-e a

két fiatal szerelme. Egyébként a
film nem a hagyományos holly-
woodi happy enddel végzıdı
tündérmese, és aki Keira
Knightley neve láttán ezt gon-
dolná, azt gyorsan ki kell ábrán-
dítanom. A mő három életsza-
kaszban ábrázolja a fıszereplıt,
Brionyt. Elıször mit sem értı
kislányként (Saoirse Ronan),
majd bőnbánó és vezeklı fiatal-
ként (Romola Garai), végül
pedig megbékélt idıs hölgyként
(Vanessa Redgrave). Mindhá-
rom alakítás nagyon kifejezı, és
a többi színész is tartja a színvo-
nalat, nem ront semmit az össz-
hatáson. Az egyik legromanti-
kusabb jelenet közepén a terem-
be beszőrıdı hangos Sweeney
Todd-téma annál inkább. A
Vágy és vezeklés egyébként
nagyon jól felépített film, habár
volt benne néhány eltúlzott,
már-már a nyálas felé közelítı
jelenet. Ezzel együtt nekem

nagyon tetszett, azoknak ajánla-
nám, akiknek nem kell minden-
áron happy end.

Kunsági Évi
Vágy és vezeklés

(Atonement, 130 perc, 2007)
Rendezte: Joe Wright

Szereplık: Keira Knightley,
James McAvoy,

Vanessa Redgrave

JunoJuno
Egyik délután hirtelen felindulásból határoztam el, hogy meg-
nézem a Juno címő filmet. İszintén szólva már akkor elkez-
dett érdekelni, amikor még Amerikában is csak coming
soonként jegyezték, mégis aránylag késın tudtam csak meg-
nézni. A film egy 16 éves lány terhességének története köré
épül, ezzel mutatja be 9 hónap felhıtlen, vagy az esetek több-
ségében átkozott napjait.

Vágy és vezeklésVágy és vezeklés
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Nem akarom és nem fogom a
játékszabályt pontosan leírni,
nem lenne értelme. Két pár har-
col egymás ellen, kérdésekre
kell válaszolniuk, így tudnak
pénzt szerezni. Jó válasz – egy
széf kinyitása, melyben van
egy bizonyos összeg, ezzel nı a
nyereményalapjuk. Ha a széf-
ben „bombát” találnak, a másik
pár kapja a folytatás jogát az
eddig megszerzett nyeremény-
alappal együtt. Így nyitogatják
a széfeket és győjtik a nyere-
ményalapot, és az a pár, ame-
lyik a 10. kérdésre jól válaszol,
bekerül a döntıbe. Itt a pár kap
5 kérdést, válaszolhatnak, de
az, hogy jó-e a válasz, csak az
összes kérdés megválaszolása
után derül ki, ilyenkor ugyanis
újraveszik a kérdéseket, és még

meg lehet változtatni a döntést.
Ilyenkor a pár elıtt van 6 darab
széf, egyikben a nyereménnyel.
Ha jó a válasz, akkor egy üres
széf eltőnik. Ha rossz, akkor
elvesztenek mindent, de itt is
meg lehet állni, amikor úgy
érzik, hogy nem lesz jó a vála-
szuk. Ilyenkor a megmaradt
széfekbıl lehet választani, és
ha szerencséjük van, akkor a
pénzzel telit választják.
Nem tudom, hogy mi alapján
választanak ki egy párt a
mősorba, de néha olyan ször-
nyő alakokat sikerül összeszed-
ni, hogy csak nézek. Az egyik
adásban, amelyiket láttam, egy
házaspár volt a döntıben. A nı
állandóan sipítozott, és azt haj-
togatta erıteljesen affektálva,
hogy „nem vagyok biztos

benne, szerelmem”. Aztán
befogta a szemét, és amikor jó
lett a válaszuk, a párja nyakába
ugrott. Idegesítı embereket
választottak be. Ráadásul olyan
alap dolgokat nem tudnak,
hogy ha én lennék a helyükben,
akkor ott sétálnék ki szégye-
nemben, pedig ık felnıtt
emberek.
Azt vettem észre, hogy a dön-
tıben nagyon menı és divatos
füstöt fújnak, amikor eltőnik
egy széf. Engem ez kifejezetten
irritál. Az is feltőnt, hogy
(Sebestyén) Balázsnak be volt
győrıdve az inge a mellénye
alá. Tudom, hogy ez már
nagyon részletezés, de eléggé
unatkoztam a mősor közben, és
mással is foglalkoztam.
Balázs alapvetıen jól vezeti a
mősort, jó, hogy nem játssza
meg a „teljes szívembıl örülök
a nyertessel” mősorvezetıt.
Persze, örülnie kell, de szeren-
csére látszik, hogy azért van
benne egy kis cinikusság,
hiszen nem ı nyeri a pénzt.

Talán egy kicsit túl negatívan
és unalmasnak írtam le a
mősort, de ennyire nem rossz,
csak nekem már nagyon-
nagyon elegem van az ilyen
egyforma pénznyerıs mőso-
rokból. (Ráadásul nem is kap-
ják meg az összes pénz, mert
még adót is kell fizetni utána.)
Aki szereti az ilyen mősorokat,
annak tetszeni fog, nézze meg,
aki nem szereti, az nézzen
mást.

Poór Patrícia
A Széf

RTL Klub, hétköznap 19:05

Mikor megtudtam, hogy mikor
fog megjelenni a hetedik
könyv, alig vártam, hogy a
kezemben tarthassam. Majd
mikor eljött ez a nap, és elol-
vastam, azt kívántam, hogy
bárcsak ne most lenne vége.
Vége van. Ez a mondat csak
akkor tudatosult bennem,
mikor már vagy tizedjére
olvastam el az utolsó mondatot
(„minden rendben volt körülöt-
te”), de valahogy még így sem
akartam elhinni. Az elkövetke-
zı pár napban mindenki ezt a
könyvet bújta, az iskolában, a
buszmegállóban, sıt egyesek
még gyaloglás közben is. Úgy
gondolom, már mind nagyon
kíváncsian vártuk, hogy vajon
ki fog meghalni a történet
végén. Jómagam talán egy
kicsit csalódott voltam, ıszin-
tén szólva nem igazán erre szá-
mítottam. Volt egy olyan érzé-
sem, hogy az igazán jelentıs
események a könyv vége felé

történnek, és nekem az elsı
fele egy kicsit unalmas volt.
Igazából szerintem Rowling
úgy tartotta fenn az ember
kíváncsiságát, hogy utalásokat
tett bizonyos dolgokra, amik
csak a könyv végén derültek ki,
addig viszont csak tippelni
lehetett. És hát lássuk be, ez
nagyon jó taktika volt tıle.
Nekem kicsit hiányzott az a
varázsa az egész történetnek,
ami az elsı részekben még
megvolt. Az elsı kötetekben az
egész sztori olyan meseszerő
volt, de ahogy haladtunk az
idıvel, a könyv is úgy veszített
a varázserejébıl, hiszen a hete-
dik rész már csak a
gyilkolászásról szól. És még a
könyv hátuljára is ráírták, hogy
12 éven felülieknek. Kicsit úgy
éreztem, mintha Rowlingnak
elfogyott volna a fantáziája a
kötetek végére. De most már
elég a rossz kritikákból. Ami
nekem nagyon tetszett, az az

volt ennél a könyvnél, és a töb-
binél is, hogy mindig történik
benne valami, amire nem is
számítana az ember. Szeretem,
hogy úgy van megírva a törté-
net, hogy el lehet képzelni az
egészet, hogy néhány rész a
fantáziádra van bízva. Ugyebár
említettem, hogy egy kicsit
unalmas volt az elsı fele. Nos,
igazából nem úgy volt unal-
mas, mint ahogy például egy
kötelezı olvasmány unalmas
tud lenni. Az egész történet úgy
van kitalálva és megírva, hogy
ha van is benne olyan rész,
amin mondjuk az ember nem
rágja le a körmét, és tényleg
unalmas, azért van benne vala-
mi olyasmi is, ami hajtja az
embert, és úgy érzi, hogy
muszáj tovább olvasnia. Ez
köszönhetı az utalásoknak, és
persze Rowling zsenialitásá-
nak. Akárhogy is legyen, min-
den rossz kritika ellenére
nekem ez marad a kedvenc

könyvem, és biztos vagyok
benne, hogy még vagy százszor
is el fogom olvasni, mert szá-
momra ez a regény sosem ér
véget.

Laczi Zsófia
J. K. Rowling:Harry Potter és

a Halál ereklyéi
Animus Kiadó, 2008,

620 oldal, 4690 Ft

Az utolsó PAz utolsó Potterotter

A SzéfA Széf
Nem volt témám, ezért kiosztották: A Széf. Ez egy tévés vetél-
kedı, ha valaki még nem hallott volna róla. Nemrég indult az
RTL Klubon. Megnéztem, talán kétszer. Nem nagyon érde-
kelt, és most, hogy megnéztem, most se. Annyi ilyen játék van,
mindig kitalálnak egy másik játékszabályt, de közben mégis
mindegyik ugyanolyan. Ellenfelek, kérdések, pénz. Nem egy
nagy cucc.


