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A projekt nagyon csúnya
dolog. Csőbe akar húzni,
ki akar gáncsolni, azért
született, hogy elvegye az
életkedvedet. A projekt-
nek véleményem szerint
két kritikus pontja van, a
témaválasztás és konzu-
lens kiválasztása. Talán
mindenkinek egyértelmű,
hogy olyan témát fog vá-
lasztani, ami érdekli, de
ennek fontosságát még-
sem győzöm eléggé hang-
súlyozni. Nagyon köny-
nyen beleeshetsz abba a
csapdába, hogy olyat vá-
lasztasz, ami nem igazán
érdekel. Vesd össze a vá-
lasztott témádat a tovább-
tanulási céljaiddal, célsze-
rű, hogy legyen köze hoz-
zá. És nem bűn leemelni a
polcról egy olyan típusú
könyvet, amilyent esetleg
el kell olvasnod a projekt-
munka alatt, vagy aki kre-
atívabb, annak nem árt,
hogyha belekóstoltok egy
óra erejéig, hogy mit fog
csinálni egy éven keresz-
tül. Iszonyú rossz, hogyha
kiderül például az, hogy
képtelen vagy nagyobb
mennyiségben a projekt-
témádban olvasni.
A második, a konzulens
személyének kiválasztá-
sa. A konzulens a te men-
torod. Segít, de nem ké-
szíti el helyetted a mun-
kát. Sokat könnyíthetsz a

dolgodon egy jó konzu-
lens kiválasztásával. Le-
gyen hasonló elképzelése
a világról, hasonló gondo-
latai, mint neked. Legyen
szakértője a témának, és
nem rossz, ha van néha
ideje is rád. Ha nincs, ak-
kor legalább ismerje az e-
mail intézményét – gon-
dolhatod, hogy ez valami
vicc, de ötven felettiektől
ez már nagy elvárás –
tisztelet a kivételnek. Sze-
mélyes javaslatom az,
hogy itt tanító tanárt vagy
osztálytárs szülőt válassz.
Magad dolgát könnyíted
meg, ha nem kell még egy
embert beavatnod az al-
ternatív oktatás módszer-
tanába, és elmagyaráz-
nod, hogy mi is a projekt,
és hogy hol helyezkedik
el a konzulens személye a
csibe-kupac-patrónus ten-
gelyű koordináta-rend-

szerben.
Nem tanács, de ne érjen
felkészületlenül, hogy
projektnaplót kell vezet-
ned, előtte pedig munka-
tervet is kell írnod a mun-
kádhoz. Záró tanács: ne
vállalj túl nagy témát. Az
idő alatt, ami alatt ezt meg
kell írnod, célszerű lenne
eljutnod egy nyelvből
olyan szintre, hogy akár
középfokú vizsgát is te-
hess belőle.
Nekem szerencsém volt.
Nem biztos, hogy neked
is szerencséd lesz.

Halpern�Bence�Márk
(11. évf.)

Pár dolog, amitPár dolog, amit
érdemes tudnod a projektrőlérdemes tudnod a projektről

Az�ember�mások�és�saját�hibájából�tanul,�az�AKG-ban�sincs�ez�másképp.�El-
kerülhetetlen,�hogy�a�tizenkettedik�évfolyam�előtt�ravasz�módon�megbújó�pro-
jektmunkához�hasonló�szellemi�és�fizikai�megmérettetéssel�előbb�vagy�utóbb
ne�találkozz�–�legkésőbb�az�egyetemi�diplomamunka�készítésénél.�Pár�tanács
következik�azoknak,�akik�hatalmas�vagy�kevésbé�hatalmas�hévvel�készülnek�a
projektmunkájukra.

Gátas Rebeka projektbemutatójaGátas Rebeka projektbemutatója

Ne� felejtsd� el!

fb.com/Szubjektiv



3

Március 5-én az Invisible
Children egy kampányfil-
met töltött fel a YouTube vi-
deómegosztóra, amely lé-
nyegében arról szólt, hogy
Joseph Konyt, az Ugandá-
ban tevékenykedő terrorista-
vezért minden áron le kell
tartóztatni, még lehetőleg
decemberig. Ezt mi, a szem-
lélődő nép, úgy tudjuk elő-
segíteni, ha híressé tesszük
Konyt: megosztjuk ezt a fél-
órás videót, megvesszük a
„Kony2012 akciókészletet”,
amelyben plakát, matrica,
zászló, póló, karkötő és még
sok minden más van, illetve
ha amerikaiak vagyunk, ak-
kor adományozhatjuk az
aláírásunkat is. Ezt a sok ne-
vet majd beviszik a Kong-
resszus épületébe, és muto-
gatják őket a politikusok-
nak, hogy ne vonják ki a
speciális százfős kisegítő
hadosztályukat – ugyanis ta-
valy már sikerült elérni,
hogy Ugandába küldjenek
egy ilyen egységet.

A szükséges infó-adag: Mit
is csinál Kony? Terrorista
mozgalma élén gyerekeket
rabol el ugandai és kongói
városokból. A lányokból
szexrabszolgát, a fiúkból
gyer mekkatonát csinál. Meg -
öleti velük saját szüleiket.
Ezt már 26 éve(!) teszi. Már
közel százezer afrikai gye-
rekkel, családdal tette ezt. A
hágai Nemzetközi Bűntető-
bíróság (ICC) „legfőbb bű-
nözők” listáján az első hely
az övé. Senki sem kérdőjele-
zi meg bűnösségét.
De a kampányfilm túloz, be-
folyásol és manipulál – nem
mintha nem ez lenne a dol-
ga. Ráadásul egy erősen po-
litikus jellegű háttérzörej is
megfigyelhető benne, ami a
közelgő amerikai választá-
sokra tekintettel igen külö-
nös jelenség.
Nem a filmet akarom kriti-
zálni. Alapvetően nem is
reklámozni akarom, ezt
egyébként már megtettem.
Sokkal inkább film keletke-

zésének körülményeire aka-
rok rámutatni. Mindenek-
előtt hadd jegyezzek meg
valamit: a jelenlegi ugandai
hatalom ugyanazokkal a
módszerekkel jutott jelenle-
gi pozíciójába, mint amiket
Kony alkalmaz. Gyerekka-
tonaság és emberrablás. Ezt
az információt az Invisible
Children tagjai nem igazán
terjesztik. Három szó: elnök,
olaj, terrorista. Egy kis ösz-
szetett asszociációval min-
denki az Amerikai Egyesült
Államokra gondol, ha eze-
ket a szavakat hallja. Nem
véletlenül fontosak ezek eb-
ben a témában. Először is:
miért pont most? 2012 az
amerikai elnökválasztás éve,
és egy több mint két évtize-
de garázdálkodó terroristát
pont ebben az évben akar-
nak megállítani. Másrészt
pedig, micsoda véletlen egy-
beesés, hogy 2005-ben ola-
jat fedeztek fel Ugandában.
És itt jön a nagy sztori: a
Kony2012 kampányt 1 mil-
lió dollárral támogatta a leg-
nagyobb amerikai banknak
számító JP Morgan Chase
(JPMC), amely cégnél
egyébként tanácsadóként
dolgozott a kampányfilmet
is készítő vállalat vezérigaz-
gítója. De ennél van egy
sokkal érdekesebb felfede-
zés, amire az Occupy Wall
Street mozgalom talált rá: a

JPMC az egyik legnagyobb
befeketető abban a Tullow
Oil nevű cégben, „amely
2005-től naponta 200 ezer
hordó olajat akart volna ki-
termelni Ugandában, azon-
ban ez mindeddig az instabil
politikai helyzet miatt nem
sikerült.” (forrás: Index,
2012. március 13. Olajcég
támogatta…)
Most azonban az Invisible
Children kampányának kö-
szönhetően 100 amerikai ka-
tona ment ki Ugandába.
Amerikai politikusok sze-
rint, ha nincs ez a kampány,
az USA nem meri megtenni
ezt a lépést. Hadd ne kelljen
nekem hangsúlyozni, hogy
ez mennyire rosszul hang-
zik. Hogy mennyire kézen-
fekvő összekapcsolni az
USA-t egy ország felszaba-
dításával leplezett olajszer-
zéssel. Szerintem ez min-
den, az USA által kezdemé-
nyezett háborúnál figyelem-
be vehető tényező – ez még
az Eisenhower-doktrínáig
vezethető vissza.
De ki vagyok én, hogy meg-
akadályozzak egy háborút?
Jason Russell, a Kony2012
kampányfilm rendezője és
narrátora a videóban azt
mondta erre: De ki nem
vagy te, hogy befejezz
egyet?

Turczi�Ádám (10. évf.)

Kony2012Kony2012

Szorosan a gonosz nyomában

Joseph�Kony�az�ugandai�Lord’s�Resistance�Army�(LRA)
vezére.�Az�LRA�nem�harcol�semmiféle�ügyért,�nincsenek
céljai,� egyedül� Kony� hatalmát� akarja� megtartani.� A
márciusban� megjelent� Kony2012� kampányfilm� megis-
mertette�a�netes�közösséggel�a�világ�jelenlegi�első�számú
üldözöttjét,� de� közben� több� különös� hír� is� felbukkant
Uganda�és�a�kampányfilmet�készítő� Invisible�Children
vállalkozás�körül.

KonyKony
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Szerintem sokkal nagyobb mo-
tivációt jelent egy diák számára
az epochális rendszerű oktatás,
mint az állami iskolák tanterve,
a csibecsoportok pedig össze-
hasonlíthatatlanul jobban mű-
ködnek, mint a hagyományos
iskolák osztályai. S bár február
óta sok-sok izgalmas élményt
éltem át, olyan mély benyo-
mást semmi nem tett rám ed-
dig, mint az első közös kirán-
dulásunk. Ami valójában nem
is lazulás volt, hanem komoly
munka: természettudományos
témahét. Habár már 77 napja az
iskola tanulója voltam, ez a 77
nap kevésnek bizonyult arra,
hogy mindenkit megismerjek
az évfolyamból. Nem teljesen
újként, de újoncként vágtam te-
hát bele ebbe a kalandba, ami-
kor is szűk egy hétre bevettem
magam egy sötét erdőbe – nem
kevés alig-alig ismert emberrel

magam körül. Hozzá kell
mindehhez tenni, hogy ráadá-
sul nem is vagyok az a kimon-
dott „közösségi lény”. Így az-
tán igazi kihívást jelentett ne-
kem ez az út.
Néhány társamnak jutott az a
megtiszteltetés, hogy a vona-
ton, útban Sopron felé beoszt-
hatták a szobákat. Engem egy
olyan szobába soroltak, ahol
egy ember kivételével senkit
sem ismertem, mivel a többiek
másik kupacba járnak. Megér-
kezésünk után előadást tartott
nekünk Nádori illetve Marsi ta-
nár úr a Soproni-hegységről, az
előadások után mindenki vá-
lasztott két projektet, Nádori
tanár úr pedig eldöntötte, hogy
ki melyikben fog részt venni.
Én a „Brennberg bányai kuta-
tás” és a „tanösvény-készítés”
között vacilláltam, s végül a ta-
nösvényhez lettem beosztva.

Akkor ennek egyáltalán nem
örültem, de utólag azt gondo-
lom, hogy még jobban is jártam
ezzel, mert a feladat különösen
izgalmas volt. A nap végén az
évfolyam bement a városba,
ahol csibecsoportokra osztva
feladatokat oldottunk meg Sop-
ron nevezetességeihez kapcso-
lódóan. Ez azért is volt nagyon
jó, mert amellett, hogy Sopron
város történetével megismer-
kedtünk, még egy igazán kelle-
meset is sétáltunk.
Mint minden nap a táborban, a
második reggelen is fél nyolc-

kor volt a reggeli, addigra el
kellett készülni – nehéz ébredé-
sek voltak! A reggeli után ösz-
szegyűltünk a nap főeseményé-
re, a csibetúrára. A mi csibénk,
az Ági csibe indult először út-
nak. Úgy tudtuk, hogy a táv
húsz kilométeres lesz, s ez már
önmagában is eléggé ijesztő-
nek tűnt. A túra hat különböző
pontján hat különböző felada-
tot kellett megoldanunk. Az el-
ső állomáson egy kvízfeladatot
kaptunk, a másodikon üvegeket
kellett megtalálni, a harmadi-
kon tárgyakat kellett kiszedni
egy körből, a negyediken kis
kártyákon lévő kérdésekre kel-
lett válaszolni. A túra jó hangu-
latban telt, jót beszélgettünk. A
negyedik állomás után viszont
nem a következő állomásra ki-
jelölt személyekkel, hanem a
túrajelzést felrakó Jakab Péter-
rel találkoztunk, pontosabban
utolértük őt, egy darabig együtt
mentünk. A következő elága-
zásnál Péter elbizonytalano-
dott, hogy merre is tovább. Fel-
hívott pár táborbélit, hogy
megtudja, mi a helyes irány.
Míg mi Péterre vártuk, megér-
kezett ugyanarra a pontra a Gá-
bor csibe is. Pont akkor értek
oda, amikor Péter befejezte a
telefonálást, így nekik is rögtön
egyértelművé vált, hogy nincs
válasz a kérdésre: merre is van

Újonc a sötét erdőbenÚjonc a sötét erdőben

Bár�még�csak�2012.� február�20.�óta�vagyok�az�AKG�diákja,
mégis� biztos� vagyok�benne,� hogy� ez� a� legjobb� iskola,� ahová
valaha�jártam!�Ami�nagy�szó,�ugyanis�ezt�megelőzően�én�már
négy�oktatási� intézménynek� is�koptattam�a�padját.�De�ez� itt
egészen�más�minőség!
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az arra. Elindultunk a jobbolda-
li leágazáson, mivel az tűnt a jó
iránynak. A tóhoz lyukadtunk
ki, oda, ahol a második állomás
volt. Visszamentünk az elága-
záshoz, s útközben találkoz-
tunk a Judit és a Péter csibével,
az elágazásnál bevártuk a Timi
csibét is. Így lett a csibekirán-
dulásból igazi „tömegrendez-
vény”. Elindultunk visszafelé
egy másik útvonalon, de az se a
jó út volt. Végül Péter felhívta
Marsi tanár urat, és megbeszél-
te vele, hogy a tónál találko-
zunk. Marsi tanár úr pedig kö-
zölte, hogy nincs mese, meg
kell csinálnunk az eredeti túrát,
ehhez meg is mutatta a helyes
utat. A teljes út állt újból előt-
tünk! A húsz kilométerből így
hát negyven lett, kora reggeltől
késő estig tartott a kaland. Va-
csorára farkaséhesen és persze
hullafáradtan érkeztünk meg.
A harmadik nap a projektmun-
kák elkészítéséről szólt. Min-
ket, tanösvényeseket meg a
Brennberg-bányaiakat Marsi
tanár úr elvitt a kisbuszával. Mi
kiszálltunk a Fehér úti tónál,
ami a csibetúra második állo-
mása volt, s elsőként körbejár-
tuk a tavat. A projektünk célja
az volt, hogy létrehozzunk egy
tíz állomásból álló tanösvényt,
melynek útvonalán be kellett
azonosítani a különféle nö-
vény- és állatfajokat. Kiválasz-
tottunk tíz szimpatikus hely-
színt, és mindegyikről készítet-
tünk fotót. A tó körül található
növényeket begyűjtöttük, az ál-

latokat, amiket láttunk, lefény-
képeztük. Visszatérve a táborba
elkezdtük a növények és az ál-
latok beazonosítását. Mikor ez-
zel végeztünk, elkezdtük a táb-
lák készítését, minden állomás-
hoz egyet-egyet. Ezzel a mun-
kával el is telt a napunk, sőt, es-
tére nem is sikerült az összes
táblát befejezni, csak a követ-
kező nap délelőttjén végeztünk.
Ebéd után ismét csibetúra, ez-
úttal azonban már csak hat ki-
lométert kellett teljesíteni: a ki-
látóba fel és vissza. A mi csi-
bénknek ez már meg se koty-
tyant. Este tábortüzet gyújtot-
tunk, szalonnát sütöttünk, be-
szélgettünk.
A tábor utolsó napja a projekt-
bemutatókkal telt, meg délután
az utazással – a természet vad
dzsungeléből vissza a zajos és
zaklatott, lebetonozott valóság-
ba. Négy óra körül már a Kele-
tiben voltunk, gyorsan eltelt
nemcsak ez az utolsó nap, ha-
nem az egész hét is. Bár időn-
ként kicsit összeszorult a
gyomrom, s furcsán éreztem
magam annyi félig-meddig ide-
gen ember között, az ötödik
napra azért már kezdtem ma-
gam az évfolyamomban ottho-
nosan érezni. Most pedig, ami-
kor e sorokat írom, már egye-
nesen hiányzik a szabad leve-
gő, a zöld erdő, no meg az egy
hétre nagyszerűen összeková-
csolódott tábori közösség.

Gulyás�Ábel (8. évf.)
fotók: Chrenkó Tímea
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Kedves Rabló!

Nagyon furcsa úgy levelet írnom neked, hogy nem tudom,
hogy pontosan ki is vagy, de azért megpróbálkozom vele.
Szinte kizárólag annyit tudok Rólad, hogy nagy Steve Jobs
rajongó és kényszeres i-készülék gyűjtő vagy. Ez idáig még
nem is lenne baj, de az azért már egy kicsit durva szerin-
tem, hogy tiszteletreméltó kis gyűjteményedet sok másik
ember iPhone-jából, iPadjából, és iPodjából gyűjtötted
össze. Egyébként mit fogsz velük csinálni? Na jó, biztos
nekem is jól mutatna a szobám falán körülbelül 4 millió
forint értékű iKütyü, és biztos le tudnám rájuk tölteni az
AppStore összes alkalmazását, de azon kívül szerintem, ha
valakinek anyagi gondja van (már ha neked az van), ak-
kor azt máshogy kell megoldani. Azt most nem tudom meg-
mondani, hogy pontosan hogyan, de biztos nem úgy, hogy
ellopja az összes kezébe kerülő drága tárgyat, és alkatré-
szenként vagy egészben (nem tudom, hogy mi a technikád)
eladja. Szerintem Te sem örülnél, ha ellopnák az iPhone-
odat, és biztos vagyok benne, hogy te is nagyon mérges
lennél a tettesre. Gondolj csak bele, hogy rád is milyen so-
kan mérgesek. Nem rossz érzés tudni ezt? Vagy egész egy-
szerűen leszarod az egészet. Remélem, hogy nem. Valószí-
nűleg nem fogsz válaszolni a „levélben” feltett kérdéseim-
re, de ezt nem is várom el tőled, hiszen hogyan tudnál,
ugye.
Szóval kedves Rabló, nagyon remélem, hogy soha többé
nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy mások tárgyait kelljen
ellopnod.

Üdvözlettel: Takács�Iván�Péter (9. évf.)

Levél a rablónakLevél a rablónak

A nevelőtestület döntése nyomán május végéig képrögzí-
tő kamerákat szereltek fel az iskola közös helységeiben
(csak a kisiskolai folyosókon és a közös terekben). Az
alábbi tájékoztatást kapták meg május közepén a szülők:

 – A kamerarendszer kiépítése nagy értékű lopások miatt
történt, az ára 2,2 millió Ft volt.
– A kamerák csak képet vesznek fel, hangot nem.
– A berendezés 24-48 órára rögzíti a felvételeket.
– A kamerákhoz nem tartozik közvetlenül nézett monitor,
a képeket csak „ügy” esetén lehet visszanézni.
– Arról, hogy mi az ügy az érintett kisiskola patrónusai
döntenek – bevonva egy külső szereplőt (általában a fe-
lelős iskolai vezetőt).
– A tárolás a kisiskola számítógépein történik.
– A felvételek megnézéséhez kód kell, ezt a kisiskolave-
zetők tudják.
– Nem használható másra felvétel, csak az adott ügy tisz-
tázására. Egyéni kérésre nem, csak kisiskolai döntésre
nézhető meg.

dec.
12-16.

10. évfolyam,
témahét: iPad,
iPhone, Android

január
9. évfolyam:
pénz 3 helyről

febru-
ár

10. évfolyam:
iPad, 2 iPhone

febr.
13-19.

10. évfolyam,
Sítábor: iPad

febr.
21.

10. évfolyam:
iPhone

febr.
22.

10. évfolyam:
iPad

febr.
22.

Testnevelés tanári:
telefon, pénz

febr.
27.

10. évfolyam:
Android

febr.
28.

10. évfolyam:
iPhone

febr.
29.

10. évfolyam:
Android

márc.
1.

10. évfolyam:
Samsung

márc.
12-16.

12. évfolyam,
témahét: pénz,
kulcs, lakcímkártya

márc.
19.

13. évfolyam:
telefon, kulcs, lak-
címkártya

márc.
19.

11. évfolyam:
iPod

márc.
19.

9. évfolyam:
pénz, kulcs, diák-
igazolvány

Az iskolából diákoktól,Az iskolából diákoktól,
tanároktól eltulajdonított tárgyaktanároktól eltulajdonított tárgyak

KamerarendszerKamerarendszer
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Kamera által homályosanKamera által homályosan

A február második hetében kez-
dődő lopássorozat egészen ápri-
lisig elnyúlt. Telefonok, tabletek,
pénztárcák, sőt: lakcímkártya és
kulcs. Voltak már régebben ese-
tek, de ez más volt: gyors és
szisztematikus. Az AKG pedagó-
giai stábja hetekig tehetetlenül
nézte a történéseket. Aztán a
rendőrség ajánlására megtörtént
egy sok szempontból megkérdő-
jelezhető intézkedés: kamerákat
helyeztek fel az Alternatív Köz-
gazdasági Gimnáziumban. Ki
hallott még ilyet? Az iskola,
amely a szabadságot, a nyíltságot
támogatja, most állandó felügye-
let alá helyezi a tanulókat. De
azért álljon meg a menet, hiszen
nem katonák állnak minden sar-
kon, teljes fegyverzetben. Horn
tanár úr nem az aulában felhelye-
zett óriáskivetítőn keresztül hívja
fel figyelmünket, hogy társaink
gyanús mozdulatait azonnal je-

lentsük. Ez még nem gondolat-
rendőrség. Itt nem tartunk, nem
is fogunk. Minden kisiskolában
2-3 kamera található, amelyek
napi 24 órán át működnek, és a
tantermekbe nem látnak be. Fon-
tos tudni, hogy a felvételek 48
óránként�törlődnek, és nincsen
állandó képernyős ellenőrzés, a
felvételeket visszanézni pedig
csak egy incidens esetén szabá-
lyos.
De ne veszítsük el befektetett bi-
zalmunkat az iskola vezetésébe.
Igazgatónk legkevésbé sem akar-
ja szabadságunkat csorbítani,
hogy őszinte legyek: a tolvaj
hozta ránk a bajt. Amikor senki
nem adta fel magát az első kör-
ben, akkor az elkövetkező lopás-
nál táskákat és szekrényeket pa-
koltattak ki. Miután ekkor sem
(és a következő kipakoltatásnál
sem) jutottak a pedagógusok
semmire, már csak reménykedni

tudtak. Ekkor jött a rendőrség, a
kamerák ötletével. Kapóra jött a
március 9-i szülői klub, ahol a
megjelent tizedik évfolyamos
szülők támogatták a megfigyelő
berendezések felhelyezését. Nem
győzöm hangsúlyozni, hogy a ta-
nári kar ezt nem akarta, de mit
tehet, ha egy – ezek szerint –
profi bűnöző van az iskolában.
Horn tanár úr elmondása szerint
a pedagógusi testület minden
egyes tagja elfogadta a kamera-
rendszer felállítását. Nemrég a
szülőket is értesítették a válto-
zásról, minden visszajelző fel-
nőtt üzenete pozitív, támogató
volt. Nincs okunk tehát aggódni.
Szeretnék néhány cinikus-szkep-
tikus gondolattal vitába szállni,
amelyek szerint megváltozhat az
iskolai élet a megfigyelés miatt.
Mit csináltunk eddig szünetek-
ben? Beszélgettünk, hülyültünk,
ettünk, (házit írtunk) és mentünk
a következő óránkra. Ezek közül
melyiket fogjuk abbahagyni,
csak azért, mert egy kamera van
a fejünk felett? Teljesen biztos
vagyok benne, hogy egyiket
sem. Egyrészt éhen halni nem
akarunk. A teljes némaság meg-

fogadásával nem megyünk sem-
mire, hiszen a kamerák hangot
nem� rögzítenek. A házi írást
nem kommentálnám – ti sem
akartok nullást gondolom –, a
hülyülést sincs miért, habár eb-
ben az iskolában azt lehetetlen
abbahagyni. Úgy érzem, az isko-
lai élet semmiben nem fog vál-
tozni. A kamerarendszert nem
tervezik egyhamar megszüntetni,
hiszen egyrészt 2,2 millió forint-
jába került az iskolának, más-
részt bármilyen jövőbeli inci-
denst könnyebb lesz majd leren-
dezni. Mindent félretéve, ki kell
jelentenem, hogy az ég egyadta
világon semmi nem tud megvál-
tozni, csak a kamerák miatt. A lo-
pások, az egy más téma, remél-
jük, az ügy minél hamarabb
megoldódik.

Turczi�Ádám (10. évf.)

„Én örülök neki, hogy van, sze-
rintem nem fog emiatt semmi
sem változni.”

„Nyomasztónak érzem a kame-
rák jelenlétét, de úgy gondolom,
hogy ha az iskola vezetősége úgy
érzi, hogy szükséges, akkor le-
gyen, talán segíteni fog. Bár úgy
gondolom, hogy aki bármi rosz-
szat akar, az ezentúl majd vi-
gyázni fog, szóval a tolvajok el-
kapásában nem biztos, hogy se-
gít.”

„Szerintem jó dolog, hogy vi-
gyáznak a holmijainkra, addig
nem is lesz bajom a kamerákkal,
ameddig valaki nem él vissza a
felvételekkel.”

„Meglepetésként ért, hogy tény-
leg felszerelték a kamerákat.
Eléggé nyomasztóak és zavaró-
ak, hogy figyelnek, például a
gardróbba, ahol eddig átöltöz-
tünk, nyilvánvalóan ezentúl nem
fogunk, de egyszer úgyis hozzá
fogunk szokni.”

„Úgy gondolom, hogy a tolvajok
ezentúl át fogják gondolni, hogy
mit, mikor és hogyan csináljanak,
szóval a lopások biztos ritkábbak
lesznek, bár ezek az emberek nem
nagyon tudják, hol a határ.”

„Szerintem ez a kamerarendszer
több pontban is megsérti a jogain-
kat: először se minket se a szülőket
nem tájékoztattak arról, hogy ilyen
intézkedéseket tesznek, illetve nem
kaptunk semmiféle papírt arról,
hogy felvételek készülnek rólunk.
Ha föl lesznek szerelve a kamerák,
sokkal nehezebb lesz szünetekben
ellazulni, kiengedni a gőzt. Kicsit
úgy érzem, hogy ezzel az intézke-
déssel az AKG sokat veszített, és
úgy gondolom, hogy szégyen, hogy
egyáltalán ilyen megtörténhetett
itt.”

„Ha elkapják a tolvajokat, akkor
mindenképp jónak tartom az ötle-
tet, és szerintem, ha betartjuk a sza-
bályokat, akkor a kamerák semmi-
féle változást nem fognak hozni.”

„Kicsit túlzásnak gondolom, de egy
idő után csak hozzászokunk!”

„Az hogy fölszerelik a kamerákat,
egy szükséges, de rossz döntés, bár
úgy gondolom, hogy aki eddig
megtalálta a módját annak, hogy
lopjon, az ezentúl is meg fogja. Bár
szerintem az AKG-s életünkbe nem
a kamerák hozták a negatív válto-
zást, hanem az, hogy elkezdődtek a
lopások. Szóval mindenki vigyáz-
zon az értékeire!”

Gálosi�Dóra (8. évf.)

Mindannyian�szemtanúi�vagyunk�egy�iskola�átalakulásának.�Bár
semmi�sem�változott,�de�újonnan�fekete�félgömbök�mögül�bámul-
nak�ránk�vissza�kisiskoláinkat�megfigyelő�kamerák.�Bár�semmi
sem�változott,�de�jobban�körülnézünk�és�jobban�vigyázunk�az�ér-
tékeinkre.�Bár�semmi�sem�változott,�de�ott�lapul�bennünk,�hogy
akkor�most�mi�is�történik?�Felesleges�lenne�a�kamerarendszer?
Ki�a�bűnös,�és�miért�mi�bűnhődünk?�Bűnhődünk�egyáltalán?

A mindent látó szemA mindent látó szem
Nagy�változások� történtek�az�AKG�életében:� sorozatos� lopások
után�az�iskola�vezetősége�úgy�döntött,�hogy�épületszerte�bizton-
sági�kamerákat�fog�fölszereltetni.�A�Szubjektív�szerkesztősége�di-
ákokat� kérdezett� arról,� hogy� mit� szólnak� az� intézkedéshez,� és
hogy�szerintük�milyen�változásokat�fog�ez�hozni�az�iskola�életébe.
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Franck Mauríciuszon nyaral
gyönyörű barátnőjével, de
nem telnek felhőtlenül a
napjai. Minden ok nélkül be-
durcázik, megsérti brazil
táncosnőként dolgozó barát-
nőjét, így már repülnek is
haza Franciaországba, ahol
útjaik különválnak. Hosszú
idő után találkozik újra há-
rom barátjával, az egyikőjük
gyermekének születése al-
kalmából a kórházban. Már
ahogy egyesével beesnek,
abból le tudjuk vonni a kö-
vetkeztetéseket, hogy mi-
lyen életet élnek, és hogy
milyen figurára számítha-
tunk végig a film során.
Franck, a szerencsétlen, új-
donsült szingli pasi, Willi-
am, az érzékeny, aki soha-
sem káromkodik, Benoit, a
családalapítás miatt karrier-
jének búcsút mondott férfi
és Romain, a zsidó optikus
családból származó fiatal-
ember (a színész Ary Abit-
tan, a francia „George Cloo-
ney”), aki még felnőtt fejjel
is szülei nyomása alatt áll. A

felállás kicsit emlékeztet a
Másnaposok férfibandájára,
de ebben a filmben valahogy
nem tűnnek olyan erőltetett-
nek a poénok. Franck haza-
térte után depressziót diag-
nosztizál nála az orvosa. A
címben szereplő depresszió
szó alapján arra is következ-
tethetnénk, hogy ez valami
szomorú művészfilm lesz,
pedig az egyik legjobb víg-
játék, amit eddig láttam.
Francknak a „potes”-jai (ha-
verjai) segítenek kilábalni a
depresszióból. William any-
nyira aggódik haverjáért,
hogy éjjel-nappal őrizni
akarja, nehogy valami osto-
baságot kövessen el. Minden
nap másik haverja „vigyáz”
rá, szerveznek számára kü-
lönféle programokat. Mind-
eközben a haveroknak is
megvan a maguk baja. Willi-
am összeveszett a feleségé-
vel, Benoit-nak hiányzik a
zenélés, amit, mint kétszeres
apuka, hanyagolnia kell, Ro-
main pedig a nőkkel van
gondban.

Nem szeretném lelőni a poé-
nokat, így csak annyit mon-
dok, hogy a film során min-
denki mélypontra kerül, a
három haver rájön, hogy ők
is depresszióban szenvednek
(legalábbis ezt hozzák fel,
mint kifogást a barátnőik/fe-
leségeik előtt), s mindent,
amit csak lehet, elbaltáznak.
Az elején három-segít-az-
egynek felállás felcserélő-
dik, és végül az egy-segít-a-
háromnak felállás lesz belő-
le. S hogy mi lesz a film vé-
gén? Happy end mindenek
felett!
Rendeljétek meg DVD-n
(neadjisten keressétek meg
az interneten), mert Magyar-

országon nem játsszák ezt a
filmet, valószínűleg nem is
fogják. Az elejétől a végéig
vinnyogva nevettem a fil-
men. Aki franciául tanul, an-
nak különösen ajánlom, mert
egyszerű a nyelvezte és jól
érthetően beszélnek benne a
szereplők.
Jó mozizást!

Varga�Dóra (11. évf.)

Dépression et des potes
(2012, 95’)

Rendezte: Arnaud Lemort
Szereplők: Fred Testot,

Jonathan Lambert,
Ary Abittan

Mindenki depressziósMindenki depressziós
Dépression et des potes

Habkönnyű�francia�komédia,�azaz�hogyan�kapcsolódj�ki�egy
unalmas,�monoton�nap�után.

Nagy várakozással ültem be a
moziba, és nem kellett csalód-
nom. A szilvás csirke a humo-
ros jelentek ellenére a Persepo-
lisszal ellentétben egy kőke-
mény dráma.
A történet főszereplője egy he-
gedűművész, Nasszer-Ali, aki,
miután kedvenc hangszere el-

törik, nem akar tovább élni. A
film Nasszer-Ali utolsó nyolc
napját követi nyomon, és köz-
ben az ő emlékeiből tudhatjuk
meg, miért választja inkább a
halált.
A film első fél órája tele van
vicces jelenetekkel, igazából az
utolsó tizenöt perc az, ami na-

gyon durván sírásveszélyes. A
filmet azoknak ajánlom, akik
szeretik, ha egy film elgondol-
koztatja őket. Ez a film garan-
táltan megteszi.

Győrfi�Rozi (8. évf.)

Szilvás csirke
(Poulet aux prunes, 2011, 93’)

Rendezte: Marjane Satrapi,
Vincent Paronnaud

Szereplők: Mathieu Amalric,
Golshifteh Farahani

Szilvás csirkeSzilvás csirke
Nevével� ellentétben�ez�nem�egy�gasztronómiai� történet,�még
csak�nem�is�egy�szakácsról�szól.�Ez�Marjane�Satrapi,�a�Perse-
polis�írónőjének�új�filmje.
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A film három barátról, Nick
Hendricksonról (Jason Bate-
man), Dale Arbusról (Charlie
Day) és Kurt Buckmanről (Ja-
son Sudeikis) szól, akik min-
dent megbeszélnek, többek kö-
zött azt is, hogy mit kell elszen-
vedniük munkájuk során főnö-
küktől. Egyikük főnöke szex-
mániás, a másik főnök a volt
főnök „agyilag zokni, kokós”
fia, a harmadik pedig egy meg-
alomániás elmebeteg. Egy
kocsmázás alkalmával először
csak viccként, majd komoly el-
határozásként merült fel az,
hogy egy bérgyilkossal meg-
gyilkoltatják feletteseiket. A
környék legveszélyesebb kocs-
májában kerestek tervükhöz
megfelelő végrehajtót. Anyaba-
szó Jones személyében meg is
találták a szakembert, aki po-
tom 5000 dollárért akart segít-
séget nyújtani nekik, ami –
mint később kiderült –, taná-
csadást jelent. Jones terve alap-
ján a fiúknak egymás főnökeit

kell elintézniük. A történések
felgyorsulnak, és a főnökök –
véletlenekből adódóan – egy-
mást, majd magukat intézik el.
A film alapvetően trágár hang-
vételű, szóban és cselekvésben
is. A film alapvetése, azaz,
hogy likvidálni akarják a főnö-
keiket, egy eléggé szokatlan,
bizarr ötletnek bizonyult szá-
momra. Eleinte az ember meg-
lepődik, felháborodik a stílusu-
kon, azonban később, ahogy a
színészek azonosulnak karakte-
reikkel, akár még bele is tudja
magát élni az ember. A film szí-
nészei ebben a szokatlanul szó-
kimondó vígjátékban nem elő-
ször mutatják meg tehetségü-
ket, és ez a tehetség sokat emel
a film színvonalán. A főnökök-
ről általánosságban elmondha-
tó, hogy hatalmukkal visszaél-
ve manipulálják beosztottjai-
kat, azaz a főszereplőinket. Ép-
pen ezért érthető, hogy miért
akarnak meglévő helyzetükön
mihamarabb változtatni.

A film alkotói kicsit eltúlozták
a probléma lehetséges megol-
dásának mértékét, számomra
ez az egész művet egy kissé ko-
molytalanná tette. A párbeszé-
dek fordítása illetve szövegkör-
nyezetbe illesztése néhol oda
nem illő, mi több, nevetségesen
trágár. Azonban el kell ismer-
nem a színészi gárda tehetsé-
gét. Már több vígjátékban lát-
tam játszani őket, és ebben a
műben sem csalódtam. A cse-

lekmény kétségtelenül izgal-
mas, bár egynél többször nem
érdemes megnézni.

Szigeti�Nóra (11. évf.)

Förtelmes főnökök
(Horrible Bosses, 2011, 100’)

rendező: Seth Gordon
Szereplők: Jennifer Aniston,
Colin Farrell, Kevin Spacey,

Jamie Foxx,
Donald Sutherland

Förtelmes főnökökFörtelmes főnökök

Kérdezem én, miért, miért nem
lehet úgy hagyni a világsikerű
filmeket, úgy, ahogy vannak?
Én a Gyűrűk urán nőttem fel,
és nem szeretném, hogy csinál-
janak egy filmet, ami felesle-
ges, mert mindenki tudja, hogy
mi történt a filmek előtt. Egy
másik előzményfilm, a Promet-
heus – az 1979-ben elkészített
A nyolcadik utas: a Halál (Ali-
en) című filmnek az előzmény-
történetét láthatjuk hamarosan.

Én csak a nyolcadik utast lát-
tam, és biztos nem fogom meg-
nézni a Prometheust. A lényeg
az, hogy valószínűleg nemcsak
a közönség szórakoztatására
csinálják ezeket a filmeket, ha-
nem inkább azért, hogy több le-
gyen a bevételük. Aki akarja,
persze nézze meg ezeket a fil-
meket (ahogy én is tenni fogom
a Hobbittal).

Szabó�Borbála (8. évf.)

A hobbit - Váratlan utazás
(The Hobbit: An Unexpected

Journey, 2012. december 13.)
(The Hobbit: There and Back

Again, 2013. december 13.)
Rendezi: Peter Jackson

Szereplők: Martin Freeman,
Ian McKellen, Elijah Wood

Prometheus (2012. június 7.)
Rendezi: Ridley Scott

Szereplők:
Michael Fassbender,

Noomi Rapace,
Charlize Theron

ElőzményfilmekElőzményfilmek
Tizenegy�éve�Peter�Jackson�úgy�döntött,�hogy�elkészíti�J.�R.�R.
Tolkien�világhírű�könyvének,�a�Gyűrűk�urának�a�filmes�adap-
tációját.�Egy�elképesztő�filmet�készített,�ami�az�egész�világot
bekebelezte,�de�az�nem�jutott�eszébe,�hogy�a�legelső�könyvet�is
megcsinálja.�2003-ban�elkészült�az�utolsó� film,�és�ezzel� lezá-
rult�a�trilógia.�Most�leforgatják�a�legelső�könyvet�is�(A�Hob-
bit,�1937),�előzményfilmként.
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Semmi más. Az Avengers egy
tökéletes popcorn film, hisz te-
le van szuperhőssel. Hulk, Vas-
ember, Amerika Kapitány, Fe-
kete özvegy, Hawkeye, Thor,
mind szembeszállnak a go-
nosszal, vagyis a félisten Loki-
val és az ő hadseregével.
Beültem a moziba, és arra gon-
doltam: biztos nem lesz rossz,
de nem hinném, hogy valami
nagyra számíthatok. Aztán kö-
rülbelül 10 perc múlva már
nem figyeltem semmi másra,
csak arra, ami a vásznon zaj-
lott. Mert nálam beütött az,

bumm, a film magával raga-
dott. Amikor megláttam a tit-
kosügynököt játszó Samuel L.
Jaksont (Star Wars – Windu
mester) és a segédjét, Cobie
Smulderst (How I Met Your
Mother – Robin) valahogy már
éreztem, hogy a szereplővá-
lasztás tökéletes. És igazam is
lett, hiszen a szuperhősöket
alakító színészeket már láthat-
tuk a karakterekről szóló ko-
rábbi filmekben is, mint a boly-
gó megmentőit, de együtt egy
csapatként zseniálisak.
Habár a történet nem túlságo-
san különbözik a műfajban
megszokottól – vagyis gonosz,
szuperhős(ök), világmegmen-
tés –, ezt a filmet egyedivé te-
szi a humora, illetve az, hogy
az ember nem tudja, merre kap-
ja a fejét, mert mindig minden-
hol történik valami.

Kezdete után 143 perccel a né-
ző föláll, és tudja, hogy a film,
amit látott, nem egy Oscar-dí-
jas alkotás, de egyszerűen azt
érzi, hogy meg akarja nézni
még egyszer, de azonnal. És
aki azt meri állítani, hogy ezt a
filmet csak fiúk élvezik, az jöj-
jön, és nézzen szembe velem.

Gálosi�Dóra (8. évf.)

Bosszúállók (The Avengers,
2012, 142’)

Rendezte: Joss Whedon
Szereplők: Samuel L. Jackson,
Robert Downey Jr., Mark Ruf-

falo, Scarlett Johansson

Avengers – BosszúállókAvengers – Bosszúállók

Popcorn,� kóla,� szuperhősök.�Mi�kellhetne�még� ezeken�kívül
egy�tökéletes�szombat�délutáni�mozihoz?

A moziban telt ház volt. Min-
denki kíváncsi volt a francia
filmre, ami megnyerte az Os-
car-díjat. Bevallom, én nem
hittem, hogy ilyen jó film lesz,
de ahogy vége lett, rögtön meg-
változott a véleményem. Az
egész film igazából az újuló
korról szólt, vagyis arról, hogy
felejtsük el az öregeket, és fe-
dezzünk fel új tehetségeket.
1927-et írunk, George Valentin
a legjobb némafilmes. George-
ot mindenki imádja, de amint
betoppan egy ifjú hölgy, Peppy
Miller, aki elkezd szerepelni a
hangosfilmekben, ő lesz az új
csillag, George pedig elfelejtő-

dik és elszegényedik. Az ifjú
hölgy pedig nem más, mint akit
a nagy némafilmes, George fe-
dezett fel.
George Valentin élete a sze-
münk előtt pergett le. Először
gazdag és fényűző életet élt,
aztán egyre csak szegényedik,
és a végén már semmije sem
maradt, csak ő, az emlékek és a
hűséges kutyája. Peppy Miller,
az ifjú színésznő mindig is sze-
rette a férfit, ezért befogadja
egy baleset után, míg a színész
össze nem tudja szedni magát.
Így, hogy nem volt szöveg, és
minden érzelmet és hangot a
zenével kellett megoldani, va-

lahogy még élvezhetőbb volt a
film. A főszereplő csodálatos
volt, a nő elbűvölő, ketten pe-
dig egy csodálatos párt alkottak
– ezt bizonyítja az utolsó nagy
finálé, ami mindenkit meglepe-
tésként ért.

Szabó�Borbála (8. évf.)

The Artist - A némafilmes
(The Artist, 2011, 100’)

Rendezte:
Michel Hazanavicius

Szereplők: Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, John Goodman

The Artist – A némafilmesThe Artist – A némafilmes

Már� talán� a� dédnagymamáink� sem� emlékezhetnek� arra� az
időszakra,�amikor�még�csak�némafilm�volt.�Csak�zene�és�sem-
mi�beszéd.
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Véleményem szerint ez a rész
is ugyanolyan jó, mint a többi,
talán még jobb is, mivel a srá-
cok találkozója nagyon hason-
lít az első, azaz az én egyik
kedvenc részemre. Rengeteg
poén és kínos helyzet itt is
megismétlődik, amik a korábbi
részekben nem nagyon voltak
megtalálhatóak. 
Az egy kissé már sablonos,
hogy az öt jó barát, semmit sem
változva, mintha nem telt volna
el több mint tizenhárom év az
érettségi óta, ugyanolyan len-
dülettel bulizik. Az érettségi ta-
lálkozó apropóján hazalátogató
fiúk abba próbálják magukat
beleképzelni, hogy még az

érettségi előtt állnak, és csak a
buli van, más semmi. Ezt főleg
Stifler próbálja elhitetni magá-
val és a többiekkel is, amitől a
végén mindenki besokall. Jim
immáron apaként tér vissza
szülői házába, fiával és Michel-
lel. Köztük – ahogy sok más
párral a környezetükben –
nincs minden rendben…
Nem akarom lelőni se a vicce-
ket, se a cselekményt előre. Aki
idáig szerette az ezelőtti része-
ket, annak ez is fog tetszeni,
mivel ugyanolyan poénokkal,
hasonló cselekményekkel és
pár bizarrabb jelenettel rendel-
kezik a film. Ha szereted a
könnyed, szórakoztató és agya-

ment vígjátékokat, akkor csak
ajánlani tudom ezt a filmet.
Az egyszer biztos, hogyha úgy
döntötök, hogy megnézitek a
filmet, sok türelemmel és kipi-
henve menjetek, hiszen csak
úgy lehet ezen jól szórakozni.
Talán még azoknak is érdemes
elmenniük, akiknek a korábbi
részek egyáltalán nem vagy
csak egy kicsit tetszettek, mert
ez talán egy kicsivel jobb, mint

a többi.
Személy szerint én sok résznél
besokalltam, de volt, amikor én
is jót nevettem.

Szigeti�Nóra�(11.�évf.)

Amerikai pite: A találkozó
(American Reunion, 2012, 114’)
Rendezte: Hayden Schlossberg,
Szereplők: Jason Biggs, Alyson
Hannigan, Seann William Scott

Nem lesz ez már kicsit sok?Nem lesz ez már kicsit sok?

Szerintem�ez� egy� teljesen� jogos�kérdés,�ha�az�Amerikai�pite
nyolcadik�részéről�beszélünk.�Ez�a�vígjátéksorozat�mindenki
számára�jelent�valamit,�az�szinte�lehetetlen,�hogy�valaki�egyik
filmet�se� látta.�Az�újabb�rész�–�Amerikai�pite:�A�találkozó�–
sokaknak�már�egy�kicsit�(vagy�nagyon)�sok,�de�lehetnek�olya-
nok�is,�akiknek�még�ez� is�újabb�élményt�nyújthat.�De�vajon
nem�túlzás�az,�hogy�ez�már�a�nyolcadik�rész?

Habár már közel öt hónapja fut
a mozikban, nemrég még min-
dig teltházas vetítésen láttam a
francia sikerfilmet. Sokan
mondták már, hogy nézzem
meg, mert ez egy vicces film,
ami nem egy hétköznapi témát
dolgoz fel. Mikor kijöttem a
vetítőteremből, úgy éreztem,
nem kellett csalódnom.
A történet Drissről (Omar Sy),
a zűrös életű fekete srácról és
egy nagyon gazdag, ám egy
balesetben nyaktól lefele lebé-
nult férfiról, Phillipe-ről (Fran-
çois Cluzet) szól.
Phillipe-nek szüksége van egy
ápolóra, így kíváncsiságból fel-
veszi Drisst. A srác soha nem
dolgozott még sérült ember
mellett, így nem sok tapasztala-

ta van. Ahogy egyre jobban be-
lejön új munkájába, úgy ismeri
meg közelebbről felettesét, és
így lesz a munkakapcsolatból
rövid időn belül barátság.
Soha nem gondoltam volna,
hogy egy ilyen témát ennyire
viccesen fel lehet dolgozni. De
ez a film nemcsak hogy vicces
volt, hanem igényesen szóra-
koztató is. Nem volt tele erőlte-
tett poénokkal, inkább az em-
beri lélek viccesebb oldalát
mutatta be. Egy-egy beszólá-
son, félresikerült mozdulaton
az egész nézőközönség együtt
nevetett, és ilyet már rég ta-
pasztaltam. Driss nyíltszívűsé-
ge és jóakarása, illetve Phillipe
élethez való hozzáállása min-
denkit lenyűgözött a teremben.

Ezt a filmet mindenkinek tu-
dom ajánlani, kortól, nemtől,
érdeklődési körtől függetlenül,
viszont egy dolog feltétlen
szükséges hozzá: a szórakozni
akarás.

Gálosi�Dóra (8. évf.)

Életrevalók
(Intouchables, 2011, 112’)
Rendezte: Eric Toledano,

Olivier Nakache
Szereplők: François Cluzet,

Omar Sy

ÉletrevalókÉletrevalók
Egy� történet� egy�rokkant� emberről� és� egy�börtönből� frissen
szabadult�zűrös�fekete�srácról.�De�nem�nyálas,�hanem�szóra-
koztató.
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A mai típusú reggeli rádió-
zás úttörője kétség kívül az
először 1999-ben felcsendü-
lő Bochkor Gábor és Boross
Lajos által vezetett Bume-
ráng, amit annak idején a
Sláger rádión hallgathatott a
nagyérdemű (a Bumeráng
előtt a két műsorvezető fel-
váltva vezette a reggeli mű-
sort a Danubius rádión).
Azóta csatlakozott a csapat-
hoz Voga János, és a műsor
is átköltözött a Neo FM-re.
A műsor annak idején tarolt
a hallgatási listákon, hiszen
nem volt olyan ellenfél, aki
a szórakoztatást ilyen minő-
ségben művelte volna. Ami-
kor a Sláger rádió megszű-
nését bejelentették, a rajon-
gók reménykedtek, hogy az
új állomás vezetősége szer-
ződést fog kínálni Borossék-
nak. Csakhogy ez nem így
történt, és így a konkurens
Class FM-en startoló Mor-
ning Show maradt egyedül
(róluk lesz még később szó),
mint szórakoztató műsor.

Így amikor a Neo FM mégis
felkínálta azt a szerződést
Bochkoréknak, igencsak ne-
héz dolguk volt az újraindu-
lással.
És hát lássuk be, nem is si-
került maradéktalanul a do-
log. Sőt, az a műsor, amit
napjainkban hallgathatunk,
még csak meg sem közelíti
azt a régi csillogást, amit an-
no, az évtized elején sikerült
produkálni. Tisztában va-
gyok vele, hogy a nevek
vonzó dolgok, és tisztelem
is a Bumeráng műsorvezető-
csapatának médiában elért
eredményeit. De nem tudok
azon csodálkozni, hogy Bo-
ross Lajos nemrég bejelen-
tette, hogy nyugdíjba vonul.
A műsor talán legnagyobb
problémája az, hogy Boch-
kor Gábornak már nem elég
a neve ahhoz, hogy ellensú-
lyozza, hogy bizony vannak
dolgok, amikhez nem sike-
rül értelmesen hozzászólnia.
Azon a reggelen, amikor én
hallgattam őket, éppen az

volt a legfőbb téma, hogy
van-e nő és nő közötti Igaz
barátság. Öt perc után oda
sikerült eljutniuk, hogy a
nők bizony csak katalógus-
nézegetésre és az egymással
való rivalizálásra alkalma-
sak. Amikor már 10 perce
lehettem fültanúja ennek a
remek műsornak, már ko-
molyan azon gondolkoztam,
hogy egy baseball ütővel
szétcsapom a rádiót. Igazán
tudom azokat az embereket
sajnálni, akik valamiért nem
tudnak megválni a Bume-
rángtól, és ezt hallgatják
minden reggel. Persze biztos
megvan mindenkinek a saját
véleménye, ahogy nekem is,
és az én véleményem az,
hogy a műsor rossz.
Az viszont vitathatatlan és
számszerűen igazolható
tény, hogy Magyarországon
a lehallgatottabb kukoréko-
lást a Class FM Morning
show-ja adja. Természetesen
itt is a nevek jelentik a húzó-
erőt, hiszen Sebestyén Ba-
lázs napjaink egyik legnép-
szerűbb médiasztárja, Rá-
kóczi Ferit szeretik nézni és
hallgatni az emberek, Vadon
Janinak volt már saját műso-
ra, és Balázs oldalán is lát-
hattuk már, mint társműsor-

vezetőt. De sajnos ők se tud-
nak sokkal jobb eredményt
produkálni, mint a fent emlí-
tett Bumeráng. Talán az ér-
telmi színvonal kicsit maga-
sabb, és az emberek is job-
ban meg vannak becsülve,
de a műsorvezetők túl sok
időt elvesztegetnek a média
elemzésére, közlekedési in-
fók beolvasására és egymás-
ra. Mire eljutnak egy értel-
mes témáig, addigra pont
annyi az idő, hogy követ-
kezhet a reklám, a hírek
vagy esetleg a zene. Ha pe-
dig az aktuális szünetnek ép-
pen vége, kezdődik az egész
körforgás elölről. Pozití-
vum, hogy az emberek véle-
ménye tényleg érdekli őket,
szinte mindig, mindenben
megkérdezik a hallgatósá-
got, és kedvesek a hallgató-
ikkal, nem nézik le őket. Ha
úgy gondolod, hogy regge-
lente olyan műsort kell hall-
gatnod, amire rá lett ragaszt-
va a „nevessünk együtt”
címke, még mindig sokkal
jobban jársz a Morning
Show-val, mint a Bume-
ránggal.
Legvégre pedig a nemrég új
arculatot kapó Petőfi rádió
reggeli ébresztője maradt. A
műsor Talpra magyar! néven

Ha nekem nem elég a kávéHa nekem nem elég a kávé
„Jó�reggelt�mindenkinek!�Ez�itt�X�rádió�Y�reggeli�műso-
ra,�Z-vel.”�Ha�a�napodat�rádióhallgatással�kezded,�ne-
ked� is� ismerősnek� tűnhettek� a� fenti� szavak.�Én� így� te-
szek,�és�őszintén�szólva,�eléggé�elegem� lett�abból,�hogy
szinte� mindenhol� találok� valami� kivetnivalót� a� műso-
rokban.�Kicsit�hát�körülhallgatóztam,�és�így�született�ez
a� cikk.� Reggeli� rádiószemle� következik� (teljesen� szub-
jektíven,�senki�magára�ne�vegye).

Boross-BochkorBoross-Bochkor

Talpra magyar!Talpra magyar!
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A film Margaret Thatcher élettör-
ténetét mutatja be, végigkövet-
hetjük, miként lett egy fűszerárus
magának való, csendes leányából
a világ egyik legnagyobb politi-
kusa, valamint azt, hogy mi lett
belőle, miként végezte öregkorá-
ra. Különösen érdekes ez az alko-
tás az öregedés ábrázolásának
szempontjából: megdöbbentő
szembesülni azzal, hogy milyen
hatással van ránk, emberekre az
idő múlása, hogyan épülünk le
szellemileg és fizikailag, hogyan
veszítjük el egykori önmagunkat.
A film egésze az öreg, szenilis
Margaret Thatcher egyetlen nap-
ján játszódik, az emlékképeiből

kapjuk meg az élettörténetét.
Az első emlék a fiatal Margaret-
ről szól, aki a fűszerárus apa csa-
ládi vállalkozásában dolgozott.
Édesapja emellett szerepet vállalt
a helyi politikai életben is, a kis-
vállalatok érdekeit védte. Marga-
retre az édesapja értékrendje gya-
korolta a legnagyobb hatást, az
általa vallott nézetek később is
vissza-visszatértek a politikájá-
ban. Mivel családi hátterével, rá-
adásul nőként nem tudott volna
az angol parlamentbe bekerülni,
hozzáment egy gazdag üzletem-
berhez, Denis Thatcherhöz (Jim
Broadbent), aki egész életére tár-
sává vált. Margaret a filmbeli

egyetlen napon is állandóan be-
szélt a férjéhez, jóllehet ő akkor
már 8 éve halott volt, csak a hal-
lucinációiban jelent meg. A film
szigorú értelemben vett története
tulajdonképpen az ezzel a hallu-
cinációval való leszámolásról
szól, és az, hogy ez végül sikerül,
megint csak ennek a nőnek a hi-
hetetlenül erős akaratát bizonyít-
ja. Nem lehet véletlen, hogy
Phyllida Lloyd, a film rendezője
Margaret Thatcher élettörténeté-
nek feldolgozása során éppen ezt
a két ellentétes pólust állította a
középpontba: az öregséget és
magatehetetlenséget, valamint az
erős, minden akadályt leküzdő
akaratot.
Amikor az ország igen rossz
helyzetbe került, és a konzervatí-
voknak nem volt megfelelő je-
löltjük, akkor ez a fiatal női poli-
tikus, bár nem sok reménnyel,
mégis úgy döntött, hogy elindul a
választásokon, amit 1975. febru-
ár 11-én meg is nyert. Nemcsak
hogy ő lett az első női brit mi-
niszterelnök, hanem egyúttal a
világ első vezető női politikusa is.
Mint ahogy a cím is elárulja,
Margaret Thatcher keménykezű
vezető volt, nem véletlenül híre-
sült el a történelemben „Vaslady-
ként”. A gazdasági megerősödé-
sért tett intézkedései miatt tízez-
rek kerültek nyomorúságba, so-
rozatosak voltak Anglia utcáin a

tüntetések ellene. Egy kis angol
szigetért, Falklandért háborút in-
dított Argentína ellen, holott nyil-
vánvaló volt, hogy az összecsa-
pásokban katonák százai fognak
meghalni. Mégis a háború mellett
döntött. Elszántsága meghozta
gyümölcsét: a fegyveripar meg-
erősödése gazdasági fellendülést
indított el. Háromszor választot-
ták meg miniszterelnöknek, és a
legvégén sem a nép fordult elle-
ne, hanem saját emberei árulták
el.
A film egy kiváló dráma a világ
egyik legnagyobb politikusának
felemelkedéséről és bukásáról. A
Vasladyt alakító Meryl Streep be-
bizonyította, hogy nem érdemte-
lenül ő a legtöbbször jelölt szí-
nésznő az Oscar történetében –
ebben a filmben is hatalmasat
alakított. Tökéletesen játszotta el
mind a keménykezű elnököt,
mind a múltjával, nehéz döntése-
ivel számot vető öregasszonyt.
Teljesen megérdemelten kapta az
Oscar-díjat, maga a film is azt ér-
demelte volna.

Gulyás�Ábel (8. évf.)

A Vaslady
(The Iron Lady, 2011, 105’)

Rendezte: Phyllida Lloyd
Szereplők: Meryl Streep,

Jim Broadbent

Az Oscar nyomábanAz Oscar nyomában
A Vaslady

Bevallom,� gyengébb� filmre� számítottam.� Sokkal� gyengébb
filmre,�mivel�a�kritikusok�iszonyúan�lehúzták.�A�kritikák�visz-
szatérő�fordulatai�voltak,�hogy�ez�egy�„gyengécske�Vaslady”,
illetve�hogy�„nem�arról�szól�a�film,�amiről�kellene”�stb.�Én�vi-
szont�ki�merem�jelenteni,�hogy�a�Vasladynél� jobb�film�nem-
csak�a�tavalyi,�de�talán�még�az�azelőtti�évben�sem�készült.

fut, ami már sokat elmond
arról, hogy mit fogunk hal-
lani. Alapvetően ez egy ze-
nés ébresztés lenne, de Buda
Márton (ő a műsorvezető)
meglehetősen szereti hall-
gatni a saját hangját. És saj-
nos nem csak hogy a hangját
szereti hallgatni, hanem sze-
ret poénkodni is. Ami nem
lenne baj, ha vicces lenne,
csak hát nem az –  inkább
mindjártfőbelövömmagam
hangulatom támad tőle. És
ezzel el is érkeztünk Buda

Márton másik nagy problé-
májához. Ez pedig nevezete-
sen az, hogy minden zené-
hez valamilyen érzést vagy
hangulatot társít. Ma reggel
a Subways It’s a party-jához
sikerül betársítani az addi-
gordítokamígbenemrekedek
érzést, ami, lássuk be, nem
nagy teljesítmény. Amúgy a
műsorral nincs nagy baj, a
zenék teljesen rendben van-
nak, és a reklám/zene elosz-
tás is megfelelő.
Remélem, segítettem a

reggeli kávé-kiegészítő
kiválasztásában, minden-
kinek jó reggelt kívánok

a továbbiakban!

Gálosi�Dóra (8. évf.)

Morning ShowMorning Show
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A regény keretéül a görög mi-
tológia szolgál. Mivel az olim-
poszi istenek halhatatlanok,
ezért ma is köztünk élnek, csak
kicsit másképp. Az istenek lak-
helye a 21. században az Empi-
re State Building 600. szintjén
található, de ezt az egyszerű
halandók nem látják a „köd”
miatt, mint ahogy sok más dol-
got sem, amit nem képesek fel-
fogni. A hárpiák buszon uta-
znak, a bőrkabátot és napszem-
üveget viselő Árész Harley Da-
vidson motoron jár, és a leg-
több gyorsétteremben is ször-
nyek a kiszolgálók. Hatalmi
harcuk befolyásolja az emberi-
ség történelmét, mindennapi
életét. Például az 1939-45 kö-
zött zajló háborúban Zeusz és
Poszeidón fiai kerültek szembe
Hádész gyermekeivel, ezt mi,

halandók egyszerűen csak II.
világháborúnak neveztünk el.
Amit mi képességbeli hiánynak
vagy betegségnek vélünk, az
valójában az isteni származás
bizonyítéka. A félisteneknél
diszlexiát állapítottak meg, pe-
dig görög szövegek olvasásá-
val semmi gondjuk nem akad.
Akinek figyelemzavara van, az
többet képes látni a világból, a
hiperaktivitás pedig jelzi a
harctéri reflex továbbélését,
ami nélkülözhetetlen a félvérek
életben maradásához.
A történet főszereplője Percy
(Perseus) Jackson, 12 éves
„problémás” fiú, akinek min-
den balul sül el a környezeté-
ben, s már több iskolából is el-
tanácsolták, mert a legtöbben
nem tudják, miért történnek kö-
rülötte különös dolgok. Anyja,

hogy megvédhesse, nem árulja
el neki származását, ezért kez-
detben Percy maga sem tud ap-
ja hollétéről, valamint isteni
származásáról sem. Egészen
addig, amíg egy osztálykirán-
duláson matektanára hárpiává
nem változik, és akitől meg
kell védenie az életét egy go-
lyóstollal. Miután ráébred félis-
tenségére, feladatot kap, hogy
mindössze 10 nap alatt találja
meg és adja vissza Zeusz ello-
pott villámját, és nem melles-
leg, hogy békét teremtsem a
háborúhoz készülődő Olimpo-
szon. Küldetésének teljesítése
során találkozik és megküzd a
görög mitológia gonosz lényei-
vel: a hárpiákkal, a Medúzával
és a Kimérával. A szörnyek
őserővel rendelkeznek, újra és
újra meg lehet őket ölni, de hi-
ába halnak meg, mindig újjáé-
lednek.
A Villámtolvaj a Percy Jackson
és az olimposziak sorozat első
része. Az eddig csak felnőtt
könyveket író Rick Riordan el-
ső kötete, amit a fiatalabb kor-
osztálynak ajánl. 2012. áprili-

sig már a további négy kötet is
megjelent. Én most olvasom a
befejező részt, és kicsit sajná-
lom, hogy vége lesz. De ha ki-
nyitom bármelyik fejezetnél,
hiába tudom, hogy mi fog tör-
ténni, mindig szívesen olvasga-
tom.

Vidák�Brigitta (9. évf.)

Rick Riordan: Percy Jackson
és az olimposziak (sorozat)

Könyvmolyképző Kiadó Kft.

Könyvajánló

Küzdelem a hárpiákkalKüzdelem a hárpiákkal

„Tudod,�én�nem�akartam�félvér�lenni.�Ha�azért�olvasod�ezt�a
könyvet,�mert�azt�gyanítod,�hogy� te� is� félvér�vagy,�azt�aján-
lom,�most�csukd�be,�és�ne�is�olvasd�tovább!�Bármit�is�hazudott
a� születésedről� az� anyukád� vagy� apukád,� hidd� el� nekik,� és
próbálj�meg�normális�életet�élni!”�-�kezdi�könyvét�Rick�Rior-
dan�a�Percy�Jackson�és�az�olimposziak�sorozat�első�könyvé-
ben.�Egy�ilyen�kezdés�után�ki�ne�olvasná�tovább?

Ki�tudna�elképzelni�egy�olyan
világot,�ahol�24�gyereket�min-
den�évben�összezárnak,�hogy
öljék�meg�egymást.�Én�példá-
ul� el� tudnék� képzelni� egy
ilyen�országot.

Katniss Észak-Amerika romja-
in él anyukájával és húgával.
Mikor 12 éves húga neve elő-
ször kerül bele a gömbbe, és őt
húzzák ki, Katniss jelentkezik
helyette a halálra. Az ország fő-
városába viszik, Peetával, a 12.
körzet fiú kiválasztottjával
együtt. Nekem már itt nagyon
tetszett a könyv, mert már sej-
tettem valamit. Az országot
uraló Kapitólumban minden ki-

választott edz a viadalra, majd
az utolsó nap, a viadal előtt egy
interjút készítenek minden fia-
tallal. Peeta ott vall szerelmet
Katnissnek, aki először nem
fogja föl, hogy róla van szó, de
aztán belemegy a „12. körzet
elátkozott szerelmespárjai” já-
tékba, és így tudják túlélni a rá-
juk váró borzalmakat. Másnap
az arénában megszólal a kezde-
tet jelző gong, ekkor kezdetét
veszi a mészárlás. Katniss elő-
ször egyedül küzd, de aztán
szövetséget köt a tizenkét éves
Rutával. Van egy tervük, ami
eleinte tökéletesen működik, de
csak eleinte. Mikor olvastam,
majdnem elsírtam magam,

mert mégiscsak egy fiatal kis-
lányról van szó. A Kapitólum
úgy dönt, hogy két győztes le-
het, de csak abban az esetben,
ha egy körzetből valók. Katniss
megkeresi Peetát, és együtt
próbálják megnyerni a viadalt.
A sok szerelem és hazugság
mély benyomással lehet az ol-
vasóra, én nem tudtam letenni a
könyvet, annyira jó volt. Végül
egy meglepő fordulat követke-
zik, de ezt nem mondom el,
mert akkor nem lenne izgalmas
a történet.
A könyvben már szállóigévé
vált mondattal búcsúzom:
„Maradjatok életben!”

Szabó�Borbála (8. évf.)

Suzanne Collins:
Az éhezők viadala (The Hun-

ger Games, 2008, 300 o.)
Agave Könyvek

Könyvajánló

Az éhezők viadalaAz éhezők viadala
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Berlin az európai városok
között nagyon újnak szá-
mít. Első említése az
1200-as évek elejéről
származik. Jelentős város-
sá a XVIII. században
vált, ekkor lett ugyanis a

születő nagyhatalom, Po-
roszország központja. Az
ezt követő százötven-két-
száz évben Berlin folya-
matosan épült és bővült.
Amikor 1871-ben Német-
ország porosz vezetéssel
egyesült, Berlin lett a fő-
város. A XX. században
Berlin a történelem egyik
legfontosabb színtere
volt, gondolva az I. és II.
világháborúkra és a hi-
degháborúra is. Mindenki
tudja, hogy itt emelkedett
a berlini fal, amit 1989-
ben az ünneplő tömeg
döntött le. Azóta Berlin
csak épül és fejlődik. Ber-

linben mindig épül vala-
mi, minden hosszabb ut-
cában legalább két épüle-
ten dolgoznak. A keleti
városrészt annyira felújí-
tották, hogy az ember
nem hinné el, hogy valaha
is a keleti blokkhoz tarto-
zott. A köztisztaságról
annyit, hogy szemetet se-
hol nem látni, a metró
tiszta, a parkok rendezet-
tek. Az emberek minden-
hol kedvesek, segítőké-
szek és udvariasak voltak.

A berlini múzeumokban a
kiállítások ötletesség, lát-
ványosság és színvonalas-
ság terén egész Európá-
ban egyedinek számíta-
nak.
Összegezve: Berlin ma
már minden városnak a
mintája lehetne. Igazából
Budapestnek is jót tenne
egy kis adag Berlin...

Győrfi�Rozi (8. évf.)

Berlin, a modern európai mintavárosBerlin, a modern európai mintaváros

Az� ember� azt� hinné,� hogy� Németország� fővárosa
nem� egy�nagy�durranás.�Nem�olyan� ősi� kultúrvá-
ros,�mint� Párizs� vagy�Róma,� nem�művészeti� köz-
pont,�mint�Firenze,�és�híres�palotái�sincsenek,�mint
Bécsnek�vagy�Szentpétervárnak.�De�aki�azt�hinné,
hogy�Berlin�nem�veheti�fel�a�versenyt�Európa�vagy
a�világ�akármely�városával,�az�nagyon�meg�fog�le-
pődni,�ha�egyszer�elmegy.�Én�nemrég�jártam�ott.

Ha azt mondjuk, divat,
mindenkinek a nagy di-
vatcégek és a magazinok-
ban lévő modellek jutnak
az eszükbe – és ez teljesen
normális. A divatcégek
határozzák meg a divatot,
és azok a ruhák, amiket a
Chanel, a Gucci, a Louis
Vuitton vagy a Dolce &
Gabbana piacra dob, meg-
fizetetlenek. Persze eze-
ket a ruhákat próbálja le-
utánozni a Zara, a Bersh-
ka, a Stradivarius, a
H&M. Akik szeretnének
divatosan öltözködni, leg-

többször itt vásárolnak, de
azok is vásárolhatnak itt,
akik nem biztos, hogy di-
vatosan öltözködnek. Az
én elképzelésem szerint
felesleges a divat, mert ha
mindenki divatosan öltöz-
ködne, nem lehetne meg-
különböztetni az ember-
eket, senkinek sem lenne
egyénisége, és senki nem
lehet önmaga. Az öltözkö-
dés az önkifejezés egyik
formája, és ha úgy öltöz-
ködsz, ahogy akarsz, ak-
kor máris van egy stílu-
sod. De ha úgy öltöz-

ködsz, ahogy a magazi-
nokban a modellek, akkor
csak egy leszel a sok kö-
zül. Persze én nem leszól-
ni akarom azokat, akik di-
vatosan öltözködnek, csak
elmondom a saját vélemé-
nyemet erről. Ha azt aka-
rod, hogy emlékezzenek
rád, ne csak szép, kedves,
jó fej legyél, hanem tűnj
ki a tömegből az öltözkö-
déseddel. A divatnál fon-
tosabb a stílus és az egyé-
niség.

Szabó�Borbála (8. évf.)

Miért van divat?Miért van divat?

Tyra & VuittonTyra & Vuitton
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Ha úgy szeretnék felöltözni,
mint egy francia, ahhoz nem
kell túl sok dolog. Kihagy-
hatatlan kellék minden kor-
osztályban a zakó. Mindegy,
hogy milyen szabás, milyen
anyag vagy szín, a lényeg,
hogy legyen egy zakónk. A
legtöbb embernek fekete
színű van praktikusan, hisz
az illik mindenhez. A zakó
ujját mindenki feltűri, leg-
alább egy picit.
A második legnépszerűbb
része az öltözéküknek az
óra. Kivétel nélkül minden-
kinek van egy vékony, legin-
kább arany pántú órája, ami
inkább hasonlít egy karkötő-
re, mint órára. Ez mindig ki-
csit lazábban van a csuklóju-
kon, sohasem tapad hozzá
teljesen. Az óra mellett egy-

két vékonyabb karkötőjük
szokott lenni, de sosem vi-
szik túlzásba. Egy-két véko-
nyabb lánc az egyik karon,
és kész, ezzel a bizsuknak
vége. Nyakláncot és gyűrűt
kevesebben hordanak, de
ezek is vékonyak. A gyűrűk
divatja itt pont fordítva van,
mint otthon. Magyarorszá-
gon most a nagy, megamére-
tű, extrém formájú gyűrűk
hódítanak, míg itt a kismére-
tű, visszafogott stílusú gyű-
rűket részesítik előnyben.
Póló, pulcsi mindegy mi-
lyen, ha a fent említett dol-
gok már megvannak. A fran-
ciák imádják kombinálni a
farmert a farmerral. Far-
merdzseki, nadrág, akár cipő
egy csíkos pólóval és kész is
egy szuper szett.

Jaj, és igen… A cipő. A fran-
cia lányok úgy tizenhárom
éves koruktól fogva, ha nem
is húszcentisben, de magas
sarkú cipőben topognak az
iskolába. Nemcsak buliba,
hanem bizony az iskolába is.
De senki nem szól rájuk, hi-
szen úgy tűnik, ez itt meg-
szokott, ettől olyan sikkesek
és olyan franciák a franciák.
Ezekenkívül elmaradhatat-
lan kiegészítő egy vékony
selyemsál vagy egy vastag,
kötött sál. A selyemsál lazán
lóg a nyakukban, az ing gal-
lérja alá tűrve vagy a bőrka-
bát felett szállva. Ami még
hiányzik az egy ízléses bőr-
táska, mindegy, hogy háti-
zsák, vagy pedig vállra vet-
hető táska, a lényeg, hogy
jól nézzen ki.
A francia lányok és nők
mindig úgy néznek ki, mint-
ha az első dolgot felkapták
volna, ami a kezük ügyébe
került. De biztos vagyok
benne, hogy mindig nagy
gonddal válogatják ki az az-
napi szettjüket. A hajuk min-
dig gyönyörű, csillogó és
ápolt, itt nagyon ritka a fes-
tett haj. A franciák imádják a
frufrut és a kócos, hullámos

hajat. Mindenki természe-
tesnek néz ki (messziről leg-
alábbis, mert közelről néha
nagyon is látszik a tíz kiló
sminkréteg), a szemüket tus-
sal és spirállal hangsúlyoz-
zák, rúzst vagy pirosítót
nem használnak.
Azonban az, hogy ezek a ru-
hák, kiegészítők mind meg-
vannak neked, még nem je-
lenti azt, hogy úgy is nézel
ki, mint egy francia. Felöl-
tözni nem nehéz, de a ruhá-
kat tudni kell viselni. Ráadá-
sul a francia emberekből ál-
landóan valami megfogha-
tatlan varázs sugárzik, ami-
től olyan tökéletesen néznek
ki. Nem tudom megfogal-
mazni igazából, de bárhol
járok, akár a villamoson
ülök, akár az utcán sétálok,
akár az iskolában vagyok,
valami mindig van a levegő-
ben, amitől mindenki olyan
szépnek, gondtalannak és
magabiztosnak tűnik.
Szeretnék egyszer én is
olyan lenni, mint itt a francia
nők.

Varga�Dóra (11. évf.)
Nancy, Fr.

Apró titkokApró titkok

Nagy�élvezettel�tanulmányozom�nap�mint�nap�a�francia
fiatalok�és�idősebbek�öltözködését,�érthető�módon�legin-
kább�a�lányokét.�Annyira�izgat,�hogy�megfejtsem�azt�a
kis� titkot,� amitől� mindenki� tökéletesnek� néz� ki,� izgal-
masnak�és�ellenállhatatlannak.

Most� júniusban� fog�megkez-
dődni�a�foci�EB,�amin�16�or-
szág�válogatottja�vesz�rész�és
küzd�meg�a�trófeáért.

A rendezési jogot most Len-
gyelország és Ukrajna közösen
nyerte meg. Már meg is történt
a sorsolás, és megint összejött
egy úgymond „halálcsoport”,
amibe belekerültek a németek,
dánok, portugálok és hollandok
is. A két hazai csapat rendezői
jogon került be az EB-re, a nyi-
tó mérkőzést is a lengyelek
játsszák, méghozzá egy volt
bajnok, a görög csapat ellen. A
lengyelek egy csoportba kerül-
tek ugye a görögökkel, az oro-
szokkal és a csehekkel is. A

másik rendező, az ukránok cso-
portja pedig: a svédek, akik a
selejtezőkben a magyarok előtt
jutottak tovább, a franciák és
az angolok. Már csak a címvé-
dő spanyolok csoportja maradt
hátra, amibe az írek, a horvátok
és az olaszok kerültek. Már ki
is hirdették, vagyis nyilvános-
ságra hozták a válogatott kere-
teket, akik majd az EB-re uta-
znak.

Zádor�Tamás (9. évf.)

2012-es Labdarúgó2012-es Labdarúgó
Európa BajnokságEurópa Bajnokság


