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Az 5125. év 

HOL TEREM A HAMUBAN SÜLT POGÁCSA? 

TANULÁSMÓDSZERTAN 

OLYAN ROSSZ, HOGY MÁR ZSENIÁLIS... 
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Értetek, Nektek 

Kedves Olvasó! 

 

Szeretettel köszöntünk a 2012/1013-as tanév iskolaújságának első számában!  
„Minek suliújság? Ki olvassa egyáltalán?”- merül fel talán sokakban a kérdés. A 

felvetés jogos, a válasz egyszerű: A diákokért.  
A suliújság nem csak  kitűnő lehetőség arra, hogy az önmagukban erőt és bátor-

ságot érző tanulók kiélhessék kreativitásukat egy, az iskola keretei között működő 
foglalkozáson. Emellett számos újdonsággal és érdekességgel készülünk Nektek, 
mellyel célunk, hogy tágabb látókörre tegyetek szert egy-egy  témában, valamint se-
gítő kezet nyújtsunk a tanulás útvesztőjében való boldoguláshoz is.  

Ez utóbbit szolgálja pl. Tanulásmódszertan című cikkünk. Ha nehézségekbe üt-
közöl a házi feladat elvégzésénél, ha a ráfordított idő fordítottan arányosnak látszik a 
birtokodban maradó tudással, és mindez csak másnap, az előtted heverő üres írólap 
láttán tudatosul Benned: Ne ess kétségbe! A hiba nem Benned, sokkal inkább a tanu-
lási folyamatodban lehet. 

No, de „jóból” is megárt a sok, olykor mindenkinek szüksége van kikapcsolódás-
ra, legyen az egy kiállítás megtekintése (Play IT) vagy ügyeskedés a konyhában 
(Főzőiskola). 

A zeneipar sokszínűségéről ódákat lehetne zengeni, ám korunk legújabb 
mainstream irányzata, a Gangnam Style a zenei ízléseket elsöpörve valóságos életér-
zéssé, kultusszá nőtte ki magát. Vajon eléri PSY remeke a milliárdos nézettséget? A 
válaszra nem kell sokat várnunk, ugyanis december 21-én mindenre fény derül. A vi-
lágvégével kapcsolatos találgatások között volt már szó az átlagosnál tovább tartó 
napfogyatkozástól kezdve a részecskék mozgásának megszűnéséig mindenről. Továb-
bi feltevésekről a Te miben hiszel című cikkünkben olvashatsz. 

De jobb, ha nem alapoztok ezekre az apokaliptikus jóslatokra, ugyanis a pálya-
választás sokak számára már az ajtóban toporog. Munkaerő vándorlás, avagy hol te-
rem a hamuban sült pogácsa? írásunkat különösen azoknak ajánljuk, akik külföldön 
képzelik el egyetemi tanulmányaikat vagy későbbi életüket. Legtöbbetek számára 
ezek még távlati célok, ám jobb tisztában lenni hazánk politikájával ebben a tekintet-
ben is. 

Örömmel várjuk véleményeteket, javaslataitokat, írásaitokat és kommentjeite-
ket a www.facebook.com/tigujsag címen. 

Reméljük, ezzel az ajánlóval kedvet teremtettünk ahhoz, hogy belelapozz újsá-
gunkba. Ígérjük, nem bánod meg! 

Jó olvasást, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!  
Német Noémi 

TIG-TAG I. évf. 1. sz.   2012. december 

TIG-TAG A Török Ignác Gimnázium iskolaújságja. Szerkesztőség: Török Ignác Gimnázium, 2100 Gödöllő, Petőfi 

Sándor utca 12. 22. terem. Szerzőink: Buzás Janka, Erdélyi Petra, Horváth Fanni, Joshi Shila, Kiss Alexa, Kovács 

Andrea, Német Noémi, Szilágyi Nóra, Tóth Viktória, Völgyi Mónika. Felelős szerkesztő: Fischer Ernő.                       

E-mail: tig-tag@gmail.hu, Kommentek: www.facebook.com/tigujsag 
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Tárca 

 

Mosolyogj a világra! 
 

A rovat ötlete november utolsó napja-

iban fogalmazódott meg bennem. A célom 

a világmegváltás. Ez a projekt (egyelőre) a 

törökös diákokra korlátozódik, de hát, aki 

a kicsit nem becsüli, az a nagyot sem ér-

demli. Szóval, a tervem annyi, hogy isko-

lán belüli tapasztalataimat költői túlzás-

sal fűszerezve, egy –két tanáccsal tálalva 

szolgálnám fel a kedves olvasóknak, akik 

(terv szerint) minél többet esznek a főzöm-

ből, annál kedvesebbek lesznek diáktársa-

ikkal. Ezen kívül a végére remélhetőleg 

belőlem is egész jó szakács válik. 

 

Kezdjük már egyből az érkezéssel! A 

Törökben eltöltött 3 és (majdnem) fél évem 

alatt viszonylag kevés alkalommal csap-

ták az orromra a bejárati ajtót (ajtókat?). 

Néhanapján előkerül egy-egy udvarias fia-

talember, aki a vele együtt érkezőknek 

tartja az ajtót, de tapasztalataim szerint 

ez egy meggondolatlan ötlet. Az „egy-két 

embernek tartom az ajtót” szándék hamar 

el szokott tűnni, mivel ilyen esetekben a 

fél suli áramlik be az ajtón – ez az ember-

típus is valószínűleg emiatt van kihaló-

ban, ugyanis télen nagy az odafagyás-

veszélye. 

 A társaságot mégsem szúrnám 

le emiatt, hiszen az értelmesebb körökben 

jól bevált „kézről-kézre adogatom az ajtót” 
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technika nálunk is remekül működik. Ez nem is olyan meglepő, hiszen a Törökbe 

csak értelmes emberek járnak… 

 Negatív tapasztalataim körébe tartozik a portás bácsival való találkozás. 

Mármint a portás bácsival semmi gond, ő nagyon lelkesen viszonozza a reggeli köszö-

néseket. A bökkenő itt van: csak akkor szokott visszaköszönni, ha köszönnek neki. 

Nem hiszem, hogy túl sok energiába kerül két szót (gy.k.: Jó reggelt!) kipréselni ma-

gunkból. Ahogy a 41-es terem fala is hirdeti: „Mosolyogj a világra, és visszamosolyog 

rád!”. A világ és a mosoly szó helyére bármi szabadon behelyettesíthető – jelen eset-

ben a portás bácsi és a köszönés. Szegény tényleg mindig annyira, de annyira hálás. 

Szerintem egyik ember sem lesz kevesebb attól, hogy odaköszön egy kedves ember-

nek. Mindenki a saját lelkiismeretével kell, hogy elszámoljon, mindenesetre én to-

vábbi problémákkal jelentkezek és a régi ügyek előrehaladtáról is beszámolok 

majd ;).                                                                                                 Holics Eugéniusz 

Tárca 

Öbáut lengvidzsiz 
 

Vannak megkérdőjelezhetetlen alapigazságok, amelyek meginghatatlan mono-

póliumként állják az idők sodrát. Ilyen alapigazság például, hogy a francia a szere-

lem, a német a pornó, az angol pedig a számítástechnika nyelve. Computer; bug; on-

line; fuck, ez a shit már megint lefagyott – rémlik? 

Na meg jó világnyelvhez illően gyakorlatilag már a csapból is ez folyik, bár né-

ha felismerhetetlenül bemutálódva a köznapi nyelvbe, WTF, talán tényleg ennyire 

szennyezett a Duna… 

Én lájkolok, te lájkolsz, ő szarik rá, érdekes mód a nagy szólásszabadság ellené-

re sincs hate gomb a fészbúkon, de ez már más téma. 

Németajkú szomszédainknál sem jobb a helyzet, bár ami nálunk a guglizni, az 

náluk a googeln. Ők még újrahasznosítani sem tudnak németül, mondjuk mi angolul 

sem, és akkor még a trendy Outfitről nem is beszéltünk. Szombatonként kezdődik az 

Arénában a heti rajzás, kell az új touchscreenes telóval fényképezett trükkös-tükrös 

duckface a fészre, hátha megszűnik az aktuális forever alone állapot és új párnapos 

relationship jön létre. (Azt a zseniális rím-rém mindenemet, hát menten felcsapok 

posztmodern költőnek.) Eme képeket nézegetve azért valamilyen szinten elszomorí-

tó, ha már a jó öreg b…meg helyett is a fuck you jön a szánkra, nem? 

If you know, what I mean. (De legalább a Word helyesírás ellenőrzője aláhúzza 

pirossal. Legalább!)                                                                                             Frigyes 
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A bűvös szék 

Ha valaki párhuzamot 

vagy hasonlóságot vélne fel-

fedezni a színdarabban látot-

tak és a valóság között, az 

csak a véletlen műve lehet. Az 

illető esetleg paranoiás, vagy 

nem értette meg a darab üze-

netét. 

 

Karinthy Frigyes örök-

érvényű szatírájának olvasása 

közben sem unatkozik az em-

ber, nem beszélve arról, ha 

nem csupán a lelki szemei 

előtt elevenednek meg a sze-

replők. Bár, a színpad beren-

dezése közben támadt hangza-

var miatt a színjáték első pár 

percében alkalmazni kellett a 

szájról olvasás mesterségét 

(Ami a hátulsó sorokból nem 

is olyan könnyű feladat.), az 

előadás további perceit be-

szélgetés nélkül ülték végig a 

diákok.  

A szereplők értékelését 

nem tartanám igazságosnak, 

hiszen ha jól tudom (két lány 

kivételével) egyiküknek sin-

csen komoly tapasztalata a 

színjátszás terén. Ennek elle-

nére le kell szögeznem, hogy 

a várakozásaimat mindenkép-

pen felülmúlta. A kezdést kö-

vető pár lámpalázas pillanat 

után mindenki belemelegedett 

és a leblokkolás és szöveg-

felejtés nyomait sem tapasz-

taltuk. Sőt, a szereplők külön 

dicséretet is érdemelnek, hi-

szen a fiúmosdóból kiszűrődő 

baljós hangok sem zökken-

tették őket ki a szerepükből. 

A színdarab gördülé-

keny volt, egy idő után már 

én is elhittem, hogy a kopott 

iskolai szék varázserővel bír, 

úgyhogy nem szurkoltam to-

vább, hogy mind a négy lába 

tartson ki az előadás végéig. 

Unalmasnak egyáltalán nem 

mondanám, bár ebben a da-

rab rövidsége is segített. 

Valószínűleg Géniusz, 

az őrült feltaláló fogalmazta 

meg a mű fő gondolatát, mi-

szerint a hazugságból, önzés-

ből és haszonlesésből épített 

kártyavárak mindig össze-

dőlnek; a korrupció nem ve-

zet végső boldogsághoz. 

Ezen kívül valós tragédia 

sem történik, hiszen a darab 

végén k iderü l ,  hogy 

„különben, elég is volt ebből 

a darabból”. 

A darab élvezhetősége 

ellenére sokáig gondolkod-

tam azon, hogy a szórakozta-

táson kívül miért pont ezt a 

darabot választották az idei 

szalagavató megnyitására. 

Szórakoztat. Tanít. Útravaló-

ul szolgál a ballagóknak. 

Csak az utolsó gondolattal 

nem tudok egyetérteni: A szí-

nészet valóban magasabb 

művészet, mint az írás? 

Holics Eugéniusz 

Itthon és a nagyvilágban 

 

Államtitkár úr - Ágoston Bence 11.a 

Miniszterelnök úr - Bereczky Balázs 11.a 

Géniusz mester - Csukás Norbert 11.c 

Szív Sándor - Hümpfner Dániel 11.c 

Kállay tanácsos asszony - Tóth Bagi Enikő 11.a 

Berta - Tauber Pálma 11.a 

Fulda, doktornő - Molnár Mónika 11.a 

Dávid - Sándor Attila 11.c 

Marcsi - Demeter Zsófia 11.a 
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4+1 

Itthon és a nagyvilágban 

December 10. hétfő, 

délután négy, ELTE lágymá-

nyosi kampusz Gömb-aulája, 

nagyjából ezer ember, ha nem 

több. És miért vagyunk itt? 

Mert a Mikulás nemhogy te-

lerakta, hanem ellopta a csiz-

mánkat. 

December 5-én a kor-

mány drasztikus hallgatói ke-

retszám csökkentést szavazott 

meg, valamint arról is dön-

tött, hogy bizottságokon ke-

resztül felügyeli majd az 

egyetemek adósságrendezé-

sét, illetve a jövőben minden 

egyetem és főiskola vezetésé-

ben a rektor mellé az intéz-

mény gazdasági döntéseiért 

felelős kancellárt nevez ki. 

De mit is jelent itt pontosan a 

drasztikus szó? 

Összesen 10.480 em-

bert. Ez a szám nagyjából egy 

kilencede az idén érettségi-

zőknek, úgy 3-4 ember osztá-

lyonként, és ez a szám az erő-

sebb, jó gimnáziumokra érvé-

nyes – amilyen a miénk is. 

10.480-an kaphatnak állami-

lag finanszírozott helyet a fel-

sőoktatásban, a többinek bi-

zony – tejelni kell. Akár 2-3-

4 százezret, szemeszteren-

ként. Ha nincs miből – már-

pedig nincs miből -, akkor ott 

a diákhitel. Ami nemhogy 

nem megoldás, de úgy eladó-

sít, hogy még negyvenöt éves 

Beszámoló az ELTE hallgatói fórumáról 
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korodban is fizetheted, amit 

anno állambácsi neked kifize-

tett. A hülyének is megéri, 

hát nem? Ha mégis van oly 

szerencsés az ember, hogy ál-

lamilag támogatott helyet 

szerez, hát ott a röghöz kötés 

zseniális és megismételhetet-

len manifesztálódása: a hall-

gatói szerződés. Szembemegy 

az EU elveivel? Ugyan, kit 

érdekel? 

 Hát ezért a hétfői gyű-

lés, mert ugyan mi, gimnazis-

ták, egyetemisták, oktatók és 

tanárok nem értünk minden-

ben teljesen egyet, de abban 

igen: Ezt most nem! A csü-

törtök este Facebookon meg-

kezdődő szerveződésre már 

másnapra nagyjából ezren je-

lölték az „ott leszek” opciót, 

ami hétfőre két és félezerre 

duzzadt. A hallgatói fórumon 

a HÖOK, a Hallgatói Háló-

zat, az Oktatói Hálózat, a Há-

lózat a Tanszabadságért és a 

Szülői Hálózat is képviseltet-

te magát. Beszédekkel nyi-

tották meg. ahol HaHa szer-

vezők és Máté András, mint 

oktató is felszólalt. Elmond-

ták, mennyire nem értenek 

egyet a kormány mostani 

döntéseivel, a hallgatói szer-

ződéssel, az egyetemek élére 

kinevezett kancellárokkal, a 

keretszám csökkentéssel… 

Ezekkel a határozatokkal 

nemcsak a mi generációnkat, 

de a következőt is tönkrete-

szik, semmibe veszik a joga-

inkat és fittyet hánynak a sok 

éves munkánkra, hogy egye-

temre kerüljünk. Az egyetem 

a miénk, a hallgatóké és az 

oktatóké, a kormánynak tisz-

telnie kell az autonómiáját, 

nem lerombolni azt. A HaHa 

egyik aktivistája megígérte: 

egészen addig folytatjuk a til-

takozást, amíg követelésein-

ket nem teljesítik, ezért az 

egyetemeken sejteket hoznak 

létre, hogy folyamatosan hal-

latni tudjuk a hangunkat. 

A beszédek után sza-

vaztunk a 4+1 pontról. Aki-

nek radikális ellenvéleménye 

volt, felszólalhatott, a tömeg-

ben megafonos szervezők jár-

tak, így mindenkinek volt  le-

hetősége közölni a vélemé-

nyét, az átgondolt szabály-

rendszer miatt mégsem ful-

ladt szenvedős szőrszálhaso-

gató vitába a fórum. Nagyjá-

ból egy óra alatt gördüléke-

nyen lezajlott a szavazás és 

megbeszélés. 

A tömeg ezután felve-

tette, hogy foglaljunk el vala-

mit. Először az EMMI mellett 

döntöttek a legtöbben, de a 

Itthon és a nagyvilágban 

 

0. Követeljük a felsőoktatás átfogó reformját az 

érintettek bevonásával. 

1. Követeljük a keretszámok visszaállítását leg-

alább a 2011-es szintre. 

2. Követeljük a forráskivonás leállítását, és az el-

vonások kompenzálását. 

3. Követeljük a hallgatói szerződés eltörlését. 

4. Követeljük, hogy ne korlátozzák az egyetemi 

autonómiát. 
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A foglalást másodszor-

ra is szavazásra bocsátották, 

ekkor úgy döntöttünk, a Pető-

fi hídra vonulunk. Itt már 

jócskán morzsolódtak le em-

berek, a hidat nagyjából há-

rom-négyszázan érték el.  

Pest és Buda felől dugó ala-

kult ki, de a hallgatók a villa-

most elengedték. Az autósok 

dudaszóval biztatták a diáko-

kat, többen csatlakoztak. A 

tömeg együtt skandálta, hogy 

„Hoffmann Rózsa mondjon 

le!” és „Nem hagyjuk!”. Ez-

után  a tömeg rendőri kíséret-

tel a Kossuth térre indult, 

ahol a szervezők a később 

csatlakozóknak felolvasták a 

4+1 pontot. Itt véget is ért 

volna a tüntetés, de páran to-

vább indultak a Lánchíd felé.  

A fórum, a tiltakozás és 

a tüntetés békés, intelligensen 

szervezett és gördülékeny 

volt egy olyan ügyért, amely 

mindannyiunkat érint. A kor-

mány nem gondolhatja azt, 

hogy hagyjuk magunkat sod-

jelen lévő médiának köszön-

hetően valószínűleg ez az 

érintettek fülébe is eljutott, 

ugyanis alig két perc múlva 

üzenetet küldtek a fórumnak: 

"Fontos, hogy a hallgatók 

megértsék a kormány új fel-

sőoktatási stratégiáját, és fel-

ismerjék az abban rejlő lehe-

tőségeket. Tudatosítsák, hogy 

ösztöndíj, részösztöndíj, diák-

hitel formájában az állam 

mindenkinek kifizeti a felsőfo-

kú tanulmányait. A felsőokta-

tás megújítása arról szól, 

hogy hosszú távon jó minősé-

gű, fenntartható rendszer ala-

kuljon ki, hogy ne csak a 

mostani generációnak, hanem 

az utánuk jövőknek is legyen 

hol tanulni" – írták. Az egyik 

HaHa-s aktivista felolvasta – 

hangos füttyszó és pfujolás 

követte a szavait. „Most vagy 

teljesen hülyének néznek min-

ket – vagy az ott ülők teljesen 

hülyék!” 

Szerény véleményem 

szerint mindkettő. 

ródni az árral. Ha mi nem te-

szünk semmit, más sem fog. 

A mi jogainkért nekünk kell 

kiállni, természetesen csak 

békésen. Ez a fórum még 

csak a kezdet volt, az ELTE-

n megegyeztünk a folytatás-

ról, további fórumok fognak 

szerveződni országszerte, a 

HÖOK most szerdára de-

monstrációt szervezett a 

BME-re, amire máris majd-

nem négyezren jelentkeztünk. 

További információk elérhe-

tőek itt: 

http://

www.facebook.com/

events/363183167111211/ 

Vagy itt (Hallgatói Há-

lózat facebookos oldala): 

http://

www.facebook.com/

hallgatoi.halozat?fref=ts 

Ha tenni akartok vala-

mit, csatlakozzatok! Helyette-

tek senki nem fog cselekedni, 

és ezek az intézkedések nem 

csak a mostani érettségizőket 

érintik, hanem a többi, utá-

nunk következő évfolyamok-

nak is ellehetetlenítik a to-

vábbtanulását. 

Szilágyi Nóra 

Itthon és a nagyvilágban 
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A Play IT-ről    

civileknek 
 

A Play IT Magyaror-

szág egyik legnagyobb gamer 

expója, amely idén kétszer is 

– tavasszal, valamint ősszel, 

november 24-én és 25-én ke-

rült megrendezésre a Millená-

ris B-épületében. A rendez-

vény elsősorban a konzolos 

j á t ékokró l  i l l e tve  az 

animékról szól, köszönhetően 

a társrendezvénynek, a 

Holdvénycon-nak. 

A kiállítás elsődleges 

célja, főleg így karácsony 

előtt, az újdonságok bemuta-

tása, amelyeket több mint 

száz konzolon ki is lehetett 

próbálni, illetve a játékbemu-

tatók során meg lehetett néz-

ni. Emellett persze voltak 

egyéb programok is, mint 

például a cosplayerek verse-

nye, a rámenevő verseny 

vagy különböző játékokban 

versenyek előzetes nevezés 

alapján. 

 

Civil a pályán 

Én erre a kiállításra 
külsősként érkeztem négy 
kockával, hogy ne vesszek 
el teljesen. Ez majdnem si-
került, ugyanis két órás 
sorban állás után az elsők 
között bejutottunk be. 
Amint beléptünk, egyből 

kipróbáltunk pár játékot, 
amíg nem szabadult be a 
tömeg. Az első kb. 1 óra 
valóban kellemes volt, mi-

vel nem kellett sokat várni 
egy-egy játék kipróbálására, 
később azonban már an-
nak is örültünk, ha el tud-
tunk jutni a csarnok egyik 
feléből a másikba öt per-
cen belül, ugyanis a hatal-
mas sorok miatt, amelyek 
egy-egy konzol előtt álltak, 
el sem lehetett férni. Nem 
hittem volna, hogy az a 
100 konzol kevés lesz. 

Kevés is volt, nem 
csak darabszám szempont-
jából. Elsősorban X-
Boxokon lehetett játszani 
meg néhány PS-en, PC pe-
dig csak egy-kettő volt ösz-
szesen – plusz még az a 
hat gép, amiket a LoL baj-
noksághoz használtak - 
(leszámítva a nosztalgiázás-
ra szánt Commodore 64-et 
és a ki tudja mikori őskö-
vületeket), Wii pedig egyál-
talán nem volt, nem is be-
szélve a PSP-ről vagy a 
Nintendo-król. 

 

Itthon és a nagyvilágban 
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Színpadi programok 

Kíváncsi voltam a szín-

padi programokra, mivel nem 

tudtam elképzelni, hogy a sok 

kockát, akik a játékok miatt 

vannak itt, mással is le lehet 

kötni. Őket le is kötötték a 

műsorok, engem viszont ke-

vésbé. Elsősorban ezek is a 

játékokról szóltak, amolyan 

rögtönzött video tesztek for-

májában. Kivetítőn nézhet-

tük, ahogy valaki játszik, egy 

másik srác meg kommentálja, 

és elmondja, hogy miért is jó 

ez a játék. Igazából semmi 

újat nem mondott el, amit a 

magukat képviseltető játék-

magazinokból (GameStar, PC 

Guru) vagy video tesztjeikből 

már ne tudtunk volna meg. 

Természetesen csak kritika 

nélkül, mivel elsősorban a já-

ték megvásárlására próbáltak 

rávenni. 

Apropó, játékvásárlás. 

A legnagyobb kampányt az 

576 folytatta, ugyanis stand-

jukon a számítógépes játékok 

nagy részét (nyilván nem az 

expón bemutatott újdonságo-

kat) 4-5000, míg a konzoljá-

tékokat 7-8000 Ft-os áron be 

lehetett szerezni. Azoknak, 

akik nincsenek tisztában a já-

tékpiaci árakkal, a játékok át-

lagára 8-10,000, illetve 15-

16,000 Ft között mozog. 

Csak vásárlás céljából is 

megéri elmenni, mert még az 

1500 forintos jegyár mellett 

is jóval olcsóbban beszerez-

hető egy-egy jobb darab. 

A színpadi programok-

hoz visszatérve, Szirmai Ger-

gely (Hollywood Hírügynök-

ség) is tartott egy félórás elő-

adást, de a remek hangosítás-

nak köszönhetően a színpad 

10 méteres körzetén kívül 

nem hallottunk belőle sem-

mit, ahogy a játékbemutatók-

ból sem. 

 

Kocka – magyar 

szótár  és egyéb, kevésbé 

ismert nevek, kifejezé-

sek 

 

Konzol – Olyan számí-

tógép, amely elsősorban játé-

kok illetve filmek, zenék le-

játszására alkalmas. Ide tar-

tozik az X-Box, a PS és a 

Wii, valamint a kézi konzo-

lok: PSP és Nintendo. 

Nintendo – japán cég, 

elsősorban kézi konzolok 

gyártásával foglalkozik. Gé-

peiket átfogóan is Nintendo-

ként emlegetjük. 

Cosplayer – Olyan jel-

mezesek, akik egy adott ka-

rakternek öltöznek be, ruhái-

kat maguk készítik. 

Rámen – japán, leves-

szerű étel. A nagyközönség 

számára a Naruto című 

anime-sorozatból lehet isme-

rős. 

LoL – League of 

Legends. Egy olyan stratégi-

ai szerepjáték, megyben a 

feladat az ellenfél csapat te-

rületének megszerzése, mi-

közben a saját területünket is 

védjük. 

Hollywood Hírügy-

nökség – Egy filmkritikai 

portál, amely hetente tesz 

közzé kritikákat video for-

mátumban, első sorban 

YouTube-on. 

 

Kik azok a kockák? 

 

A kockák általában 

tizenéves fiúk, akik virtuális 

környezetben élik szociális 

életük egy részét. Az külön-

bözteti meg őket az átlagtól, 

hogy a csatorna nem a 

Facebook, hanem valamilyen 

csoportos beszélgetést bizto-

sító program pl.: Skype vagy 

Team Speaker, és kommuni-

kálás közben az adott csapat-

tal játszanak pl.: LoL-t, és 

mindezt napi 4-5 órában. 

Itthon és a nagyvilágban 
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A végére hagytam ked-

venceimet, a cosplayereket. 

Sajnos a Holdfénycon-nak 

köszönhetően a jelmezesek 

fele manga vagy animefigura 

volt igen lenge öltözékben 

vagy nagyestélyiben, a kocka 

fiúk nem kis örömére, így ki-

fejezetten nagy felüdülést je-

lentett az a kevés katona, Star 

Wars figura, avatar, vagy az a 

néhány valóban játékkarakter, 

akik megjelentek, nem csak a 

színpadon, hanem a közön-

ségben is. Természetesen le-

hetett velük fotózkodni. 

Mindegyikük szívesen mesélt 

arról, hogy hogyan készültek 

a jelmezeik és általában véve 

kommunikatívak és közvetle-

nek voltak. 

nei betétekel. Egy hozzáértő 

ismerősöm szerint olyan rész-

letek is kerültek ezekbe a 

videokba, amelyeket eddig 

máshol nem nagyon lehetett 

látni. 

Összességében, kikap-

csolódásnak jó program, nagy 

élmény egy kilenc LCD TV-

ből álló panelen Los Angeles 

utcáin száguldozni, illetve 

egy baráti társasággal kipró-

bálni a különböző multis 

(többjátékost igénylő) játéko-

kat, és kifejezetten vicces lát-

vány két higanymozgásút tán-

colni látni, amit valljuk be 

őszintén, soha nem fordulna 

elő. 

Azoknak azonban nem 

javaslom, akik nem mozog-

nak otthonosan az IT világá-

ban vagy a japán kultúrában, 

mert számukra nem sok kü-

lönbség lesz játék és játék, 

vagy anime és anime között, 

így számára egy óra után 

unalmassá válik az egész. 

Akinek viszont felkeltette a 

cikk az érdeklődését, az ápri-

lisban elmehet a következő 

Play IT-re.  

Dira 

Itthon és a nagyvilágban 
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Munkaerő 

vándorlás, 

avagy hol te-

rem a hamu-

ban sült po-

gácsa? 

Kétségkívül szép dolog 

a hazaszeretet, pláne, ha még 

valami épkézláb okunk is van 

rá, na de lojalitásból ugye, 

senki nem akar azért éhen hal-

ni? Hiába lábad könnybe a 

szemünk Kossuth neve vagy a 

Hortobágy poétájának halla-

tán, ha közben a hónap végén 

már zsíros kenyér a menü reg-

gel, délben, este. Patrióta ér-

zéseinken valahogy mégis 

felülkerekedik a korgó gyo-

mor és a szebb jövő (Nem, 

nem arra a hírhedt bridzs 

klubra gondolok.) képe. A 

nemzeti büszkeségből mégis-

csak nehéz megélni, bár a pia-

con a nagy-magyarországos 

pólók árusítása szinte biztos 

jövedelmet jelent. Sajnos 

kénytelenek vagyunk elismer-

ni, hogy édes hazánk nem épp 

fogyasztóbarát ország, s ami a 

munkahelyek számát és a bé-

rezést más EU-s országokkal 

való összehasonlításban ille-

ti… a helyzet nevetséges. 

Valószínűleg a fentiek-

ben leírtak következménye, 

hogy az idén érte el a csúcsot 

azoknak a honfitársainknak a 

száma, akik inkább külföldön 
forrás:TÁRKI Omnibusz felvétele, 2012. március 

Itthon és a nagyvilágban 
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próbálnak meg boldogulni: 

2012-ben majdnem minden 

ötödik megkérdezett felnőtt 

tervez rövid- vagy hosszú tá-

vú migrációt. A legkedvel-

tebb célpontok közé tartozik 

Ausztria, Németország és 

Nagy-Britannia, míg a kiván-

dorlást tervezgetők között az 

előbbi országokon kívül az 

USA és Kanada is vonzó.  

Érdekes megfigyelni, 

mi lehet az oka annak, hogy 

az egyes országok állam-

polgárai hol próbálnak szív-

esebben szerencsét. A 

magyar migránsok körében 

Ausztria és Németország 

nyilván földrajzi közelségük 

miatt népszerű, míg Ang-

liában talán a már kialakult 

Londonban élő magyar 

közösség lehet csalogató. 

Írországban pl. rengeteg a 

lengyel bevándorló, mely 

magyarázata a két ország 

szigorú katolikus múltjában 

keresendő, míg a Fran-

ciaországban élő arabok talán 

a francia nőknek és a frissen 

sült bagett illatának nem 

tudtak ellenállni. Bármi 

legyen is a külföldön való 

munkavállalás oka, be kell 

ismernünk, hogy az anya-

országtól való elszakadás 

elég fájdalmas.  

 Talán épp ettől a 

szívszakadástól akar minket a 

kormány megóvni, s még a 

parlamenti többségben lévők 

ellenlábasai is kénytelenek 

belátni, hogy az intézkedések 

egyszerűek, de zseniálisak. 

Először az agyelszívásnak 

gúnyolt rémesen kockázatos 

beavatkozástól mentettek 

meg minket, mikor a felső-

oktatásban az államilag 

támogatott helyek számát 

drasztikusan csökkentették, 

hiszen világos: ha nincs agy, 

amit ezek a nagypofájú, 

fejlett EU-s országok el-

szívjanak, akkor probléma 

megoldva! Most az oktatási 

államtitkár vett bennünket 

pártfogásába, hogy megvédje 

gyermekeinket az esetleges 

külföldi munka terheitől: 

javaslata szerint az eddig első 

idegen nyelvnek számító 

angol helyét a német nyelv 

venné át. Az indíttatás 

egyértelmű, mivel kevesebb 

német nyelvű állam van, ez 

kisebb kivándorlási arányt 

eredményezhet. Ugyanakkor 

a felvetésben az államtitkár 

asszony iszonya bármitől, 

ami angol vagy amerikai 

eredetű, is szerepet játszhat. S 

a javaslat valószínűleg a 

magyar állam abbéli külön-

legességét is hivatott jelezni, 

hogy csak nálunk nem 

világnyelv az angol. Ter-

mészetesen nem kívánom 

megkérdőjelezni a német 

nyelv rejtett szépségeit, de 

bennem alantas módon meg 

van a hajlandóság arra, hogy 

ne akarjak mindenhonnan 

n a g yo n  k i t ű n n i ,  í g y 

Hoffmann  Rózsa minden 

jóindulata ellenére szíves-

ebben venném, ha jövőbeli 

gyermekeim először angolul 

tanulhatnák majd meg a 

számokat, színeket, eladható 

testrészeik nevét.  

Nem akarok hálát-

lannak tűnni, én igazán 

nagyra értékelem, hogy a 

lelki fejlődésem érdekében a 

kormány igyekszik a kül-

földre menekülés útjait 

korlátozni. (Egyelőre csak 

képletesen értve, a határok 

most még, ki tudja meddig, 

de nyitva állnak.) De az 

ellehetetlenítés helyett nem 

volna célravezetőbb a 

fiatalság (Mert elsősorban a 

30 év alattiak a vállal-

kozószelleműbbek, ha ide-

genben kell munka után 

nézni.) elé olyan opciókat 

tárni, ami esetleg arról 

győzné meg őket, hogy 

Magyarország nem egy 

süllyedő hajó, amit jobb lesz 

minél előbb elhagyni, hanem 

egy demokratikus beren-

dezkedésű állam, ahol sok 

munkával ugyan, de az ember 

elérheti azt az életszínvonalat 

és jövőképet, ami máshol 

várna rá? Elvégre, minden 

csak tálalás kérdése, nem? 

Kisviking 

Itthon és a nagyvilágban 
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Tanulás: tippek, trükkök, tanácsok 

Tanulásmódszertan 
 

A tanulásmódszertan 

magával a tanulás folyamatá-

val foglalkozik, avagy kinek 

hogyan érdemes tanulni, 

ugyanis ez egyénenként vál-

tozó.  

Sokan a tanulást az 

„üljünk órákat a könyv fölött 

és magoljuk be az anyagot” 

képpel párosítják és ezt meg 

is valósítják, így az otthoni 

tanulás maga jóval több időt 

vesz igénybe, mint amennyire 

valójában szükség lenne.  

 

A tanulótípusok 

 

Valószínűleg sokan ta-

lálkoztatok már olyannal, 

hogy míg egyik-másik ember 

gond nélkül megjegyez egy 

ábrát, de egy beszélgetésre 

már nehezen emlékeznek 

vissza, mások dalszövegeket 

képesek visszaidézni első hal-

lásra, viszont egy mozgássort 

képtelenek megjegyezni, 

megint mások pedig könnye-

dén megtanulnak koreográfi-

ákat, de egy szöveget több-

szöri átolvasásra sem tudnak 

visszamondani. Ez alapján az 

embereket három csoportba 

soroljuk: a vizuális, az audio 

és a kinetikus típusok cso-

portjába.  

 

 

A vizuális típus 

 

A vizuális típusúak leg-

inkább képeket, ábrákat képe-

sek felidézni, így tanulás köz-

ben a szemükre hagyatkoz-

nak. Egy szöveg visszamon-

dásánál maguk előtt látják a 

betűket, így gyakorlatilag fel-

olvassák az adott szöveget. A 

legtöbb ember ebbe a típusba 

tartozik, tehát az iskolai tanu-

lás nem okoz nekik nagy gon-

dot, mivel a tankönyvek az ő 

számukra lettek kifejlesztve.  

 

Az auditív típus 

 

Az ebbe a csoportba 

tartozó emberek hangokra 

emlékeznek, tehát számukra a 

„hangos tanulás” a legmegfe-

lelőbb. Nekik kifejezetten jó, 

hogy ha órán a tanár szóban 

magyaráz, mivel később erre 

emlékeznek vissza. Otthon 

már kicsit nehezebb dolguk 

van, hiszen a legtöbb anyag 

képi, viszont sokat segít, ha 

hangosan felolvassa vagy fel-

olvastatja valakivel a szöve-

geket. Ez így elég kisgyere-

kesnek hangzik, viszont sok-

kal rövidebb időt vesz igény-

be a tanulás. Később az is 

elég, ha olvasásnál magában 

mondja ki a szavakat, így pl. 

az egyéni órai munkát sem 

zavarja. 

 

 

A kinetikus típus. 

 

A kinetikus típusú em-

bereknek van a legnehezebb 

dolguk, ők ugyanis mozgás-

sorokat képesek a leggyor-

sabban megtanulni. Ez a leg-

ritkább típus, és számukra az 

iskolán belül semmilyen 

„lehetőség” nincs. Általában 

ők a „rossztanulók”, pedig 

csak a fent említett két típus-

tól különböznek. Otthoni ta-

nulásnál akkor végeznek a 

leggyorsabban, ha mozgásso-

rokhoz kötik a tanulnivalókat. 

Pl.: helyesírásnál: egybe ír-

juk: állva marad, külön írjuk: 

leguggol, kötőjeles: leül. Ez 

nagyon furcsán hangzik első-

re, és éppen ezért nagyon ke-

vesen alkalmazzák ezt a mód-

szert, és inkább leülnek ma-

golni.  

Dira 
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Tanulás: Tippek, trükkök, tanácsok 

Tanulási stílus kérdőív 
 

Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző 

rád, és azt a számot karikázd be! 

1 = azt jelenti, hogy nem jellemző rád 

2 = azt jelenti, hogy inkább nem jellemző rád, mint igen 

3 = nem tudod eldönteni, talán igen is, nem is 

4 = inkább jellemző rád, mint nem 

5 = igen, jellemző rád 

A hármas választ lehetőleg ritkán használd, csak akkor, ha semmiképpen sem tudsz dönteni.  

1. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét, amikor felkészülök. 

5 4 3 2 1 

2.  Nagyon hasznos számomra, amikor a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy az írásvetítőn, 

amikor magyaráz. 

5 4 3 2 1 

3. Ha ábrát készítek, jobban megértem a leckét, mintha csak olvasom. 

5 4 3 2 1 

4. Jól tudok úgy tanulni, ha csupán némán olvasva átveszem a leckét. 

5 4 3 2 1 

5. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással, festéssel, mint sportolással vagy testmozgást 

igénylő játékkal. 

5 4 3 2 1 

6. Gyakran előfordul, hogy szóban elismétlem, „felmondom” magamnak a leckét. 

5 4 3 2 1 

7. Ha leírom magamnak azt a szöveget, amit meg kell tanulnom, akkor könnyebben megjegy-

zem, mintha csak látom vagy hallom. 

5 4 3 2 1 

8. Jobban kedvelem azokat a feladatokat, ahol kézzelfogható dolgokkal, tárgyakkal kell foglal-

kozni, mint ahol csak rajzok, ábrák vagy szövegek vannak. 

5 4 3 2 1 

9. Jobb, ha a tanár magyarázatát meghallgatom, mintha a könyvből kell megtanulni az anyagot. 

5 4 3 2 1 
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10. Ha ábrát készítek magamnak, jobban megértem a leckét, mintha más által készített rajzot 

nézegetnék. 

5 4 3 2 1 

11. Ha vannak képek, ábrák a könyvben, könnyebb a tanulás. 

5 4 3 2 1 

12. Amikor új dolgokat tanulok, jobban szeretem, ha bemutatják mit kell csinálnom, mintha szó-

ban elmondják, mit kell tennem. 

5 4 3 2 1 

13. Ha valaki szóban elmondja nekem a leckét, sokkal könnyebben megértem, mintha egyszerű-

en csak elolvasom. 

5 4 3 2 1 

14. Szívesebben bemutatom, hogyan kell valamit csinálni, minthogy elmagyarázzam. 

5 4 3 2 1 

15. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem, a könyvből mindent meg tudok tanulni. 

5 4 3 2 1 

16. Több olyan dolgot tudok csinálni, amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni. (Pl.: játékok és 

szerkezetek javítása, makramé stb.). 

5 4 3 2 1 

17. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek, mint képeket vagy ábrákat. 

5 4 3 2 1 

Tanácsok az egyes tanulási stílusokhoz 

Vizuális típus: 

 Használj naptárat a fontos dátumok (dolgozat, feladat megkezdése stb.) feljegyzésére! 

 A tanulósarkod legyen mentes a rendetlenségtől, távoli a jövés-menéstől! 

 Óra előtt fusd át az anyagot! 

 Jegyzeted legyen szellős, használj színeket, rajzokat, szimbólumokat! 

 Használj vizuális szövegeket, mint pl. diagram, táblázat, grafikon, ábrák! A felidézést segíti, 

ha gyakorolod a lerajzolásukat egy papírra. 

Tanulás: tippek, trükkök, tanácsok 
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 Használj a tanuláshoz kártyákat, cédulákat, amelyeken az információt foglalod vázlatpontok-

ba, rajzokba, diagramokba! 

 A felidézést elősegítő kulcsszavakat tedd szemléletessé nagy betűk, színek, illusztrációk al-

kalmazásával! 

 Számonkéréskor próbáld magad elé képzelni az anyagot (hol volt a lapon, jegyzetben, kár-

tyán)! 

 A tankönyvben húzd alá a kulcsszavakat, fontos információkat, emeld ki a lényeget! 

Auditív típus: 

 Csendes helyen tanulj, küszöböld ki a zajt, esetleg hallgass valamilyen nyugodt zenét! 

 Óra előtt fusd át az anyagot! 

 Tanulj és ismételj hangosan, mondd fel az anyagot! 

 Jegyzetelj vagy vedd fel az előadás, illetve az óra anyagát! 

 Órai jegyzeteidet vesd össze a többiekével, nem hagytál-e ki valamit! 

 Tanulj együtt társakkal vagy tanulócsoporttal! A jegyzeteid segítségével magyarázd el az 

anyagot a többieknek! 

 Problémamegoldás során minden lépést beszélj meg magadban! 

 A tesztkérdéseket egyenként ismételd meg magadban! 

Kinesztetikus típus: 

 Használd annyi érzékszervedet a tanulás során, amennyit csak tudsz! 

 Próbáld ki, hogy megy a tanulás, ha közben járkálsz, mozogsz! 

 Amikor csak lehet, a megtanulandó anyagok lényeges elemeit írd le külön lapokra! 

 Ezeket terítsd szét a földön különféle elrendezésekben, majd rendezd újra össze őket! 

 Tanulj úgy belőlük, hogy közben járkálsz a szobában! 

 A tanulási időt oszd fel rövid egységekre (kb. 20 percesekre), s tarts köztük szüneteket!  

 Jutalmazd magad a jó teljesítményért! 

forrás: Dr. Tánczos Judit: Baj van a tanulással és http://konnyedtanulas.blogspot.com 

Tanulás: tippek, trükkök, tanácsok 

Auditív: 1, 4, 6, 9, 13, 15 

Vizuális: 2, 3, 11, 12, 14,  

Mozgásos: 5, 7, 8, 10, 16, 17 
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Az idei december 

egyetlen téma körül forog, 

ez pedig az abban a hónap-

ban, 21-én bekövetkezendő 

világvége. A maja naptári 

ciklus befejeztével összekö-

tött eseményt számos elké-

pesztő teória keretezi. Ilyen 

például, a napkitörés vagy a 

Föld mágneses pólusváltása. 

Szerintetek van bennük 

igazság? 

 

Viccek, poénok áradata, 

rémülettel teli tekintetek, 

gondolatok övezik a maja 

naptári ciklus (baktun) végét, 

melyet sokan az emberi lét 

végével is egybekötnek. 

Az emberek három 

féleképpen közelítik 

meg az 5125.év vége-

zetét. Vannak az apo-

kalipszis hívők, a 

New Age-hívők és 

végül, de nem utolsó 

sorban azok, akiket 

nagyban hidegen hagy az 

egész. Bizonyára mindenki 

hallotta már elméletek ezreit, 

ám a világvégét „várók” cso-

portja sci-fi jelenetekbe illő 

befejezést remél. Ők a világ-

égést, bolygónk pusztulását 

egy feketelyukban, a mágne-

ses pólusok felcserélődését 

vagy a Föld Nibiru égitesttel 

való ütközését tekintik az em-

beriség több tízezer éves törté-

nelmének végpontjaként. Per-

sze nem csak úgy magukból 

ontják a hívők az ideológiáju-

kat, hiszen minden mesének 

van alapja. Néhány tudós ha-

tározottan állítja, hogy minden 

3660.évben a  

Nibiru, azaz az X. boly-

gó érinti naprendszerünket. 

Mivel ez a bolygó 23-szor na-

gyobb a Földnél, élőhelyünk 

és a Nap között elhaladva 

egünket sötétségbe borítaná és 

g r a - v i t á c i ó s  e r e j e 

felcsérelhetné a mágneses pó-

lusokat.  

Ha ezt vesszük alapul, 

akkor vulkánkitörésekkel, 

tsunamikkal, és időjárásunk 

megváltozásával is számol-

nunk kell, mely a Föld népes-

ségének akár 2/3-át is elpusz-

títhatja, majd a több hónapon 

át tartó következmények a 

maradék lakosság 1/3-ának 

életét követelhetik. 

Az ezt feltételező em-

berek nem kicsiben játszanak, 

hanem az előző ilyen alkal-

makkal kapcsolják össze a 

bibliai vízözönt, Atlantisz el-

süllyedését és a legutolsó jég-

korszakot is. 

Ezzel ellentétben a 

New Age képviselői úgy gon-

dolják, hogy a naptárforduló 

alkalmával az emberiség egy 

minden képzeletet felülmúló, 

pozitívnak tekinthető, lelki 

megtisztulások esik át. Ki 

tudja, ezt mire alapozzák. Le-

het, hogy genetikailag módo-

sított emberkék térítenek meg 

minket? 

Temérdek kitaláció 

vagy inkább egy bekövetke-

zendő drasztikus változás? A 

válaszra várnunk kell decem-

ber 21-éig, viszont az embe-

rek többsége igazán csalódott 

lenne, ha ez a nap is úgy telne 

el, mint a többi. Így a közjó-

lét érdekében valamit rejtenie 

kell a várva várt 13.maja nap-

tári ciklus végének.       

Tiffany                                      

Te miben hiszel? Az 5125. év 

A maják amerikai ős-

lakosok voltak, akiket a spa-

nyolok töröltek le a föld 

szinéről. Naptáruk több cik-

lusból áll, melynek 13.része 

egy 144 ezer napos időszak. 

Számukra politikailag és 

csillagászati szempontból is 

lényeges volt ezeknek kezde-

te. Vajon nekünk mit hoz a 
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A világ leg-

nézettebb 

videója 
 

„Oppan Gangnam 

Style!” –erről azt hiszem 

mindenki rögtön arra a kü-

lönös táncra asszociál, ame-

lyet leginkább egy ittas ken-

guru ugrálásához lehet ha-

sonlítani, bár az emberek 

csak ,,lovaglótáncként” is-

merik. Bárhogyan is, de óri-

ási hírneve lett,  milliók 

próbálják megtanulni a lé-

péseket, és az újságok, TV 

csatornák versengenek az 

interjúkért, fellépésekért. 

 

Hatalmas népszerűségre 

tett szert a koreai énekes-

rapper, PSY 2012 júliusában 

megjelent Gangam Style című 

száma. A videót 2 hét alatt 

több mint 200 millióan nézték 

meg a YouTube-on és világ-

szerte futótűzként terjedt el.  

A dal műfaja K-pop 

(koreai popzene), amely az 

elektronikus, a hiphop, 

a pop, rock és R&B stílusok 

egyvelege. Őszintén szólva én 

sem tudnám pontosan behatá-

rolni a zene jellegét, de az 

biztos, hogy ilyen nincs még 

egy a földön. Ráadásul nem 

csak a fiatalok között ismert, 

minden korosztályból akad-

nak fanatikus rajongók. Pél-

dául több videóban is feltűn-

nek 80 év felé közeledő idős 

nénik, akik korukat megha-

zudtoló módon képesek lé-

pést tartani a tomboló fiatal-

sággal. 

Az előadó, bevallása 

szerint egyébként egyáltalán 

nem számított ekkora sikerre 

(ki hogy nevezi), kizárólag a 

koreaiaknak készítette ezt a 

klipet, és csak ártatlanul fel-

pöccintette az internetre. Így 

következett be mégis az a 

szerencsés helyzet (egyesek 

számára talán nem is olyan 

szerencsés), hogy alig pár hó-

nap leforgása alatt a világ 

minden táján ismertté vált, 

több mint 2 millió lájkot ka-

pott, 31 országban az iTunes 

letöltőlistájának élén áll és 

túlszárnyalta még Justin 

Bieber-Baby című dalának 

nézettségét is, ami azért lás-

suk be, nagy szó - igazából 

nem tudom eldönteni, me-

lyikkel járt jobban a világ, de 

ezt mindenki döntse el maga. 

A sláger szerzőjét, PSY

-t számos interjúra, fellépésre 

hívták meg. Szerepelt például 

a BBC képernyőjén, a The 

Ellen DeGeneres Show-ban, 

és a Time is írt róla. Sok hí-

resség rabjává vált alkotásá-

nak, többek között Robbie 

Williams, T-Pain, Katy Perry, 

akik megosztották a közössé-

gi oldalaikon is. 

Az dal maga Szöul gaz-

dag, trendi városnegyedéről 

szól, Kangnamról, amelynek 

életvitelét  PSY ezzel a szám-
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mal kívánta kigúnyolni. A 

klip alatt tulajdonképpen 

ugyanazt a felettébb izgalmas 

táncot csinálják végig, azon-

ban a legkülönfélébb helye-

ken. Ugrálnak az utcán, a par-

kolóban, a lóistállóban, a sza-

unában, a vidámparkban. 

Egyedül az uszodában marad 

ki ez a tevékenység, valószí-

nűleg a víz közegellenállási 

ereje miatt, illetve a WC-ben, 

(Igen, még ez a helyszín is 

szerepel benne, hiszen miért is 

ne?) talán a szűk tér miatt. A 

klipben természetesen min-

denki ismeri a táncot, az 5 

éves kisgyerektől kezdve az 

apácáig, és kollektíven próbál-

ják lenyűgözni a gép előtt ülő 

sok boldog és boldogtalan em-

bert, akik sejtésem szerint 

vagy a fejüket verik a falba, 

vagy lefagynak mint egy jég-

szobor és próbálják kitalálni, 

milyen világba csöppentek be-

le, vagy realizálják, hogy ez 

már olyan rossz, hogy zseniá-

lisnak is nevezhető. (Esetleg 

egyeseknek pont ilyen az íz-

lése.) 

Az eredeti videoklipen 

kívül elterjedt egy második 

változat is, amely női szem-

szögből  mutatja be a dolgo-

kat, és ennek az első válto-

zatban is szereplő HyunA 

(a 4Minute együttes tagja) a 

megtestesítője. (http://

www.youtube.com/watch?

v=wcLNteez3c4) Az éneknek 

egy kicsit Alvin és a mókusok 

beütése van, de valójában 

semmi köze hozzá, csak az 

énekesnő különösen egyedi 

hanggal rendelkezik. 

Számtalan más feldol-

gozás és paródia is kering az 

interneten, mint például a 

magyar ,,PamKutya”-féle 

v e r z i ó .  ( h t t p : / /

www.youtube.com/watch?

v=9dRK8T-ny94) Ez szintén 

nagyon gyorsan elterjedt, fő-

ként a közösségi oldalak se-

gítségével, pont emiatt kissé 

ellentmondásos, hogy a szö-

vege arra utal, ne ,,lógjunk” 

annyit ezeken a helyeken. 

Összegezve, a Gangnam 

Style különössége ellenére, el 

kell ismerni, roppant fülbemá-

szó, és ha esetleg valaki nem 

ismerné (ami azért nehezen el-

képzelhető), feltétlen pótolja 

alapműveltségének hiányát! 

Már csak azért is, mert ha a 

mai világban valaki nem is-

meri, arról nagy valószínűség-

gel azt fogják hinni, hogy va-

lami távoli galaxisból, de leg-

alábbis egy idegen bolygóról 

származik. A szórakozóhelye-

ken úgyis kötelezővé válik 

lassan, arról nem is beszélve, 

hogy rendkívül szórakoztató 

lehet egy unalmas, otthonülős 

téli délutánon, ha épp nincs 

más dolga az embernek, vagy 

csak szüksége van egy kis fel-

vidulásra. Mindenesetre nehe-

zen lehet megunni, az biztos. 

Hermina 

Kultúra: Magas és mély 
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The Pretty 

Reckless 
 

Amikor először hallgat-

tam nem tetszett. Túlságosan 

depressziós és rockos volt szá-

momra. Nem vol-

tam abban a lelki 

állapotban, hogy 

ez a zenei műfaj 

és az együttes 

megtetsszen. Az-

tán eltelt egy kis 

idő és újra rátalál-

tam erre a bandára 

valahol a neten, és 

úgy gondoltam 

egye fene meg-

hallgatom, most 

van türelmem. 

Szóval meghall-

gattam a My 

medicine című 

számukat, ami 

konkrétan arról 

szól, hogy valaki 

összekeverte a 

gyógyszereit a csajnak ezért 

szédül. De ennek ellenére ne-

kem, bumm bele nagyon meg-

tetszet. Viszont megnyugtat-

hatok néhány embert, nem er-

ről szól a többi dal. A többi-

nek jó egy két kivétellel, van 

igazi értelmük is, szerelem, 

depresszió néha együtt a ket-

tő, de ettől függetlenül nagyon 

jók. Ahhoz képest, hogy ez az 

első és eddigi egy albumuk 

(Aminek mellesleg Light me 

up a címe.) nagyon ütősre si-

keredett. Attól függetlenül, 

hogy női énekese van ennek 

az együttesnek eléggé mar-

káns egy-két szám hangzása 

így például a Panic. 

A The Pretty Reckless 

2009. dec. 30.-án debütált a 

The Veronicas Észak Ameri-

kai koncertjén, mint elő-

zenekar. A zenekar alternatív 

rockot játszik, szerintem 

darkosabban, mint bármely 

más alter rock banda. Úgy 

szólván depresszív zenét. Te-

hát határokat súrolnak, ami 

nem feltétlenül rossz szerin-

tem pont, hogy jót tesz neki. 

A banda első kis leme-

ze: Make me wanna die 

A második: Miss 

Nothing 

A harmadik: Just 

tonight 

És az albumuk a fentebb 

említett Light me up: 

1. My Medicine 

2. Since Your Gone 

3. Make Me Wanna Die 

4. Light Me Up 

5. Just Tonight 

6. Miss Nothing 

7. Goin Down 

8. Nothing Left To Lose 

9. Factory Girl 

10. You 

Fantasztikusnak tartom 

ezt a bandát. Nagyon lendüle-

tesek, és nem lazsálnak. Fo-

lyamatosan úton vannak. És 

ezt is szeretem bennük. Meg-

dolgoznak a remélhető elis-

merésekért. Nyertek egy két 

díjat is. 2010-ben megnyerték 

a Media Music Award-on a 

Legjobb csapat, és Legjobb 

újonc címét is. 

Tehát a banda: 

Taylor Momsen: A 

banda alapítója, és az 

é n e k e s e ,  d e 

basszgitározik is. 

Ben Philips: Vokalis-

ta, gitáros 

Jamie Perkins: Do-

bos, egyéb ütős 

hangszerek 

Mark Damon: Gitár 

 

Taylor Momsen-ről 

annyit, hogy az első 

szerepe a Grincs-ben 

volt kislányként, az-

tán a Pletykafészek 

című tévésorozattal 

vált híressé, melyben 

Jenny Humphrey-t 

testesíti meg. négy 

évadon keresztül ját-

szotta a jó kislány Jenny-t, 

mígnem 2011-ben bejelentet-

te, felhagy a színészettel, és 

minden erejét a bandájára, a 

The Pretty Reckless-re áldoz-

za. Taylor eközben még 

modellkedik, de botrányai mi-

att egyre kevesebb felkérést 

kap a különböző reklámcé-

gektől. A botrányai némi 

komplexusra utalnak, ugyanis 

sokszor hiányos öltözéke okoz 

jó pár emberben felháboro-

dást, ám a paparazzik ennek 

annál inkább örülnek, így elő-

szeretettel koslatnak utána... 

Pepi 
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Alkonyattól 

pirkadatig 
  

Stephanie Meyer best-

sellerének filmadaptációjának 

utolsó részét a hetekben mu-

tatták be a mozikban. Az 

utolsó filmmel együtt lezárult 

egy sorozat, sokak szemébe 

örömkönnyeket csalva: végre 

vége! 

  

A négy könyvet öt film-

ben dolgozták fel, mivel aho-

gyan azt már más filmeknél is 

tapasztalhattuk, az utolsó 

részt két filmre osztották. Az 

első filmet 2008-ban mutatták 

be,  Catherine Hardwick ren-

dezésében. A kiválasztott fő-

szereplők első látásra még ta-

lálónak tűntek, ám amint el-

kezdtek „színészkedni”, a né-

zők véleménye igencsak 

megoszlott. A második film 

(Újhold) már zajosabb sikert 

aratott a 2009-es bemutatója 

után. 2010-ben több díjat 

(Teen Choice Awards, MTV 

Movie Awards) nyert,  több-

nyire kedvenc színész/

színésznő kategóriában arat-

tak sikert a főszereplők, ám 

mindezek ellenére jelölték 

őket az Arany Málna díjra is– 

amit az Oscar-díj ellentettje-, 

legrosszabb férfi/női szereplő 

kategóriákban. A harmadik 

film bemutatója már nem 

okozott akkora fennforgást 

2010-ben, ám a negyedik 

könyv két részes feldolgozása 

annál inkább. Mind a rajon-

gók, mind a bírálók izgatottan 

várták, vajon tudnak-e javíta-

ni/rontani a sorozaton. Az el-

ső film nem okozott meglepe-

tést, hullafehér arcok sokasá-

ga közt Bella karakterét meg-

formáló Kristen Stewart még 

mindig nem veri nagydobra 

érzelmeit a filmvásznon. Ám 

a második rész váratlanul 

nagy port kavart, ami a rossz, 

de őszinte nyelvek szerint 

csak a csatajelenetnek tudha-

tó be. Gyakori probléma az 

ilyen adaptációknál, hogy a 

rendezők és forgatókönyvírók 

nem tudnak kellő kreativitást 

mutatni, úgy, hogy az ne 

m e n j e n  a  t ö r t é n e t 

„könyvhűségének” rovására, 

ám most ez váratlanul sike-

rült, így összességében a film 

pozitív csalódást okozott 

mindenkinek. 

 

Színészek(?) 

 

Isabella Swan karakte-

rét megformáló Kristen Ste-

wart az öt film alatt bebizo-

nyította, hogy annyi tehetség 

sem szorult belé mint egy fél 

vizicsirkébe. Mivel a könyv-

ben Bella szemszögéből is-

merhetjük meg az eseménye-

ket, és az ő érzelmeit, az 

adott helyzethez való viszo-

nyát mutatja be, így ha min-

denki nem is, de a nézők biz-

tosan jobban jártak volna, ha 

egy színészi képességekkel és 

nem utolsó sorban mimikával 

rendelkező embert választot-

tak volna helyette. 

Edward Cullen karakte-

rét a már Harry Potter és a 

Tűz serlege című mozifilm-

ből Cedricként ismert Robert 

Pattinson játszotta. Az ő ka-

rakterénél az mimikát helyet-

tesítette az arcát befedő két 

kiló mészpor, és az azt kere-

tező rusztikus hatást keltő, 

kacskaringósan burjánzó 

szemöldök. Így az első kép-

kockák után már senki nem 

remélt tőle világrengető ala-

kítást, és hát lássuk be, nem 

is kapott. 

Jacob Blacket megtes-

tesítő Taylor Lautnernek vi-

szont sikerült gyorsan elhódí-

tani a rajongókat a vámpír 

szívtiprótól. Bár főként csak a 

női nézőket ragadta meg, 

amihez valószínűleg több kö-

ze volt az ötpercenként előa-

dott mini strip-show-hoz, 

mint színészi képességeihez – 

bár neki legalább olyan is 

van, lássuk be-, de mindenki 

azzal dolgozik, amit Istentől 

vagy a konditeremtől kap. 
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 Visszhangok 

 

A filmek nem csak díja-

kat, jelöléseket arattak, de 

ugyanilyen szép számmal ter-

meltek internetes oldalakon 

keringő poénokat, kritikákat 

is. A Hollywood Hírügynök-

ség videoblogot is az első Al-

konyatról szóló kritikája tette 

ismerté, és egyaránt népszerű-

vé mindenki számára. A 

blogger szívét-lelkét beleadva 

húzta le a sorozatot sziporká-

zó kritikáival, és észrevételei-

vel, amivel gyakorta még a ra-

jongók is egyetértenek. A 

csak 9gag-ként ismert oldalon 

számtalan poénnak adott táp-

talajt a film és a könyv is egy-

aránt, legfőképp a színészek 

„hozzáértése” és a „vámpír” 

karakterek mibenléte végett. 

Érdekes módon a többséget 

nem félemlítették meg a má-

sodállásban csillagszóróként 

és karácsonyfaizzóként ügy-

ködő vám-

pírok. El-

lenben az 

u t o l s ó 

r é s z b e n 

Renesmee-

nek kis-

dedként, a 

számítógé-

pekkel ar-

cára vará-

zsolt szé-

les, tün-

döklő mo-

s o l yán ak 

hatására (vagy inkább vicsor-

gásával?) már mindenki erei-

ben meghűlt a vér, és hosz-

szantartó rémálmokat okozott 

a nézőknek, így már senki 

sem csodálkozott, hogy min-

denki ki akarta nyírni. A film 

középpontjában álló, bűbájos, 

érzelemmentes, minden raci-

onális döntést figyelmen kí-

vül hagyó szerelmeseknek, 

akik simán elmennek tömeg-

pusztító öngyilkos merény-

lőknek is, már csak egy neon-

tábla hiányzik a homlokukról. 

 

Vampire’s Suck 

 

Az első két film hatásá-

ra készült paródia vitathatat-

lanul több embernek okozott 

örömet, mint az eredeti fil-

mek összesen. A főszereplő 

Becca karakterét megformáló 

színésznő hihetetlen pontos-

sággal képes visszaadni 

Kristen tehetségtelen bénázá-

sát, mégis képes érzelmeket 

csalni bele, ami mint kiderült, 

nem is olyan nagy kihívás. A 

film nem csak azok számára 

volt kellemes meglepetés, 

akik így még kreatívabb for-

mában tudták kifejteni nega-

tív véleményüket az eredeti 

sorozattal kapcsolatban, ha-

nem az eredeti film készítői-

nek is. Mivel, mint sok más 

paródia esetében is, az eredeti 

filmek előismeretében lehet 

csak minden poént megérteni. 

Egy paródia készítése sokkal 

nagyobb kreativitást, és több 

munkát igényel, mint egy 

rendes film, mégis sokkal 

jobbat sikerült alkotni, ami 

most nem csak a készítőkön 

múlott, mivel minden attól 

függ, mihez viszonyítjuk 

 

Egy széria lezárult, re-

mélhetőleg, de még meg-

számlálhatatlan jobbnál jobb 

poén születik a hatására min-

den percben, úgyhogy annyi 

biztos, hogy mindegy milyen 

okból, de sokak fognak még 

emlékezni ezekre a filmekre. 

Nem csak azért, mert esetleg 

nem törölték le a meghajtó-

ról, amire letöltötték. 

Lány a Kék csizmában 
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Tóth Viktória Angéla 

 

Nyámnyila társadalomkritika 

 
Nem hiszed, hogy valós,  

talán tényleg csak képzet : 

pipacsmezőn a láncnyom,  

kunyhócskában a véreb. 

Hazugság minden,  

a Soá sem igaz ! 

Hollywood-i filmen  

a hulla csak viasz. 

Átverés az egész,  

de téged nem ejt át! 

A koldust is láttad mosni  

a saját kocsiját? 

Ugye úgy van, hogy  

kapod, amit érdemelsz? 

S mindenki a maga 

mázliját kalapálja. 

Azt mondd meg, Kedves,  

ha mindent ennyire tudsz:  

a nyomortelepről hova vezet 

kifelé az út?  

Büszke vagy, hogy élsz?! 

Pedig nem rajtad múlt,   

hogy kiszakadt a gumi,  

kérdezd meg aput!  

Bocsi, sokat szóltam,  

bár nem kérdezett senki. 

Jobb lenne bólogatva 

elismerést nyerni? 

Süllyedünk : te és veled én,  

vitorla helyett most még 

foltozott kék becsületet 

tépdes a szél. 

A forró sár már a torkomat 

mardossa, könnyek csorognak:  

mondd meg anyámnak, hogy  

nagyon szerettem.  

Próbáltam tenni, de 

nem figyelt a had.  

Te fogod eltemetni,  

saját magadat.  

Fodor Balázs 

Gulliver utazása a kockák világába 

Egyik utazásom során igen érdekes vilá-

got ismertem meg. Úgy nevezték ezt a helyet, 

hogy a kockák világa. Természetesen ennek 

alapján nyugodtan gondolhatnánk például egy 

kockafejű emberre akinek megáll a feje tetején 

a borosüveg, és nem dől el, csináljon akármit, 

de itt nem erről van szó. 

Nem is igazán világ ez, hanem inkább 

egy életforma. Tudniillik emberekről van szó, 

főleg gyerekekről, akiknek az életében óriási 

jelentőséget kap a számítógép.  Persze manap-

ság mindenkinek van otthon, de azért mérték-

kel használják. A kockák azonban nem ismerik 

a mértéktartás fogalmát. Az ő életformájukat 

szeretném bemutatni.  

A legfontosabb dolog a számítógép. Ez 

áll a központban. Van még egy-két nagyon lé-

nyeges kellék, például a szék. A széknek na-

gyon kényelmesnek kell lenni, mivel a kockák 

több órát töltenek egy huzamban a gép előtt, és 

ha kényelmetlen az ülőalkalmatosság, nem tud-

nak eléggé koncentrálni a játékra. Ilyenkor elő-

fordulhatnak komoly dührohamok is.  

Az előbb említettem még egy fontos dol-

got, méghozzá a játékot. Ugyanis ehhez az élet-

formához az is hozzátartozik, hogy folyamato-

san különböző számítógépes játékokkal játsza-

nak. Ebből annyi van nekik, hogy ha egymásra 

raknánk őket egy szép nagy felhőkarcolót kap-

nánk.  

Ha több gyerek van egy családban akkor 

általában egy valaki játszik,m a többi pedig ott 

tornyosul körülötte , és bámulja. Azt, hogy ép-

pen ki játszik heves szájkarate, vagy egy hábo-

rú előzi meg, melyet egymás ellen kisebb-

nagyobb mozdítható tárgyakkal vívnak meg. 

Ilyen például a ruhafogas-harc, melynél a foga-

sokat szúró- vagy dobófegyverként használják 

a játék, illetve a számítógép előtt ülés jogáért. 

Ilyenkor jön be a szülő, és felszólítja a gyere-

keket, hogy kapcsolják ki a gépet. erre azonnal 
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elássa a csatabárdot mindenki, mivel annál 

rosszabbat el sem tudnak képzelni, hogy 

egyetlen szeretett tárgyukat, életük értelmét 

megfosszák az áramtól, és a képernyőt szörnyű 

feketére fessék. inkább kifestik a házat, újra-

csempézik a fürdőszobát, hatfogásos vacsorát 

készítenek, csak a számítógépet ne kelljen ki-

kapcsolni. 

Ha egy ilyen gyereknek sportolni támad 

kedve, mondjuk focizna, akkor csak elindít 

egy focis játékot, és már játszhat is. Lehet, 

hogy a lábai nem erősödnek, de az ujjai olyan 

izmosak lesznek a gombok nyomogatásától, 

hogy nem lesz olyan gomb a világon, amit 

meg ne tudna nyomni. Például minden nehéz-

ség nélkül tud jelezni a buszon, a villamoson, 

sőt még a lift hívógombját is gond nélkül tudja 

használni. 

Természetesen nekik is kell iskolába jár-

niuk. Azonban van egy nagy probléma. 

Ugyanis ha egy-két óránál többet töltenek gép-

től távol, elvonási tünetek jelentkeznek náluk. 

Ilyen a heves ujjrángás, a „gép” szó folyama-

tos ismételgetése és a szemrángás. Ezt úgy 

próbálják megakadályozni, hogy elviszik ma-

gukkal az iskolába a számítógép kicsinyített 

mását, amit telefonnak hívnak. Ezzel a készü-

lékkel játszanak a tanórák alatt. Akad ám itt is 

egy kis gond, ugyanis nem egyszer előfordult, 

magam is láttam, hogy némelyik gyerek olyan 

hevesen játszott valamilyen játékkal, hogy 

lángra kapott a készüléke. Még szerencse, 

hogy az illető olyan gyakorlott volt, nyilván 

nem egyszer történt meg vele az eset, hogy né-

hány mozdulattal megfékezte az óriási lángo-

kat. 

Úgy gondolom, itt az ideje beszélni egy 

kicsit a kockák társadalmáról. A legnagyobb 

tiszteletet azok kapják, akiknek a legmoder-

nebb számítógépük van, és így a legújabb játé-

kokkal tudnak játszani. Természetesen ők ül-

nek legtöbbet a gép előtt. Főkockáknak vagy 

nagygépbirtokosoknak szokták őket nevezni. 

Szerettem volna egyet-kettőt megismerni, de 

elég nehéz velük beszélni, mert négy-öt óra 

folyamatos játék után tartanak néhány perces 

szünetet, ilyenkor lehet megpróbálni a köze-

lükbe férkőzni. Csak az a baj, hogy rengeteg 

gyerek áll sorba azért, hogy megkérdezzék, 

hogyan kell átvinni egy játék utolsó részét, 

meg hasonlókat. Szóval nekem nem sikerült 

beszélgetni velük. 

Utánuk következnek a középkockák 

vagy középgépbirtokosok, akiknek szintén jó 

gépük van, nem olyan jó, de azért elég sok já-

ték van rajta. Ők kevesebbet ülnek a gép előtt, 

és hosszabb szüneteket szoktak tartani, kettő-

három óránként. 

Alattuk állnak a kiskockák. Ők vagy 

most léptek be ebbe az életformába, és nem 

olyan tapasztaltak, vagy nincs megfelelő gé-

pük ahhoz, hogy magasabb szintre lépjenek. 

Róluk azt kell tudni, hogy viszonylag keve-

sebbet ülnek a gép előtt, maximum két órát 

egyhuzamban. 

Amit most leírtam, mind közép- és kis-

kockáktól hallottam, illetve magam tapasztal-

tam. Sajnálatomra főkockával nem sikerült 

beszélnem a fentebb említett okok miatt. Még 

társadalmukba is megpróbáltam beilleszkedni, 

mivel azonban még a kiskockák minimálisan 

elvárt számítógépénél is rosszabb volt az 

enyém, esélyem sem nyílt a bekerülésre. Ez 

utóbbi ok, és a gépközpontú élet megismerése 

végül arra ösztönzött, hogy elhagyjam ezt a 

világot, és tovább folytassam utazásaimat. 



 26 

Életmód: Konyhától a kozmetikáig 

Elkészítés: 

A paradicsom héját lehúzni 

ajánlott, mert a „pép” így fi-

nomabb lesz, de aki nem sze-

retne ezzel bajlódni nem mu-

száj, hiszen a minőségén nem 

ront. A magokat kaparjuk ki, 

majd a zöldség húsát vágjuk 

apró kockákra és reszeljük 

hozzá a fokhagymát. Adjuk 

hozzá a felaprított bazsali-

komlevelet, öntsük rá az 

olajat és ízlés szerint ízesít-

sük sóval, borssal majd óva-

tosan keverjük össze.  Körül-

belül 30 perce tegyük hűtő-

szekrénybe. Mikor kész friss 

pirítóssal tálaljuk. 

FISH AND CHIPS: 

Első látásra ez a név talán az 

olajban tocsogó angol utcai 

árusoknál található ételt jut-

tatja eszünkbe, de jól van el-

készítve akkor még egészsé-

ges is. Nem fogyókúrás étel, 

de bűnözni is szabad. Ez az 

étel már haladóknak van ,de a 

forró olajra ügyelve, kezdők 

is próbálkozhatnak vele. 

Hozzávalók: 

· 1 kg tengeri halfilé 

· 20 dkg finomliszt  

· 5 dkg kukoricakemé-

nyítő 

· 1 csomag sütőpor 

· 2 tojásfehérje 

· 2 dl hideg sör 

· Olaj a sütéshez 

· Bors 

Főzőiskola 
Manapság az ételek elkészítésének tudománya igen nagy szerepet tölt be az 

emberek életében. De mi a helyzet azokkal, akik most kezdik azt a bizonyos „életet” 

és a konyhának nevezett övezetbe nincs vízumuk. A viták népszerű tárgya, hogy egy 

gyermek vagy fiatalkezébe mikor kerüljön fakanál. Van, aki úgy gondolja, minél ha-

marabb, annál jobb, míg mások kivárnák, míg a gyermek elég érett ahhoz, hogy a ve-

szélyes konyhai eszközökkel bánni tudjon, pedig az igazság az, hogy a legtöbben ak-

kor kezdik, mikor rászorulnak. Sok diák és fiatal szembesül azzal a problémával, 

hogy mikor a szülő, nagyszülő vagy az őt ellátni képes valaki nem elérhető és a hűtő-

szekrény sem bővelkedik friss ételben, akkor gasztronómiai ismeretek hiányában 

(tisztelet a kivételnek) kénytelen pizzára vagy hideg ételre hagyatkozni. Nos, ezeken 

a „sanyarú sorsú” fiatalokon is lehet segíteni, méghozzá úgy hogy megmutatjuk ne-

kik mi az, amit könnyen és gyorsan el tudnak készíteni. Kezdetnek itt néhány re-

cept, amely kezdőknek és haladóknak egyaránt remek feladat. 

PARADICSOMOS BRUSCHETTA 

Ez egy egyszerű olasz étel, 

amit igen könnyű elkészíteni. 

Igaz, sok helyen ezt előélet-

nek fogyasztják, de már ön-

magában is elég laktató, rá-

adásul két napig is eláll. 

Hozzávalók: 

· 50 dkg paradicsom 

· 1 dl extra szűz olíva-

olaj 

· 2 gerezd fokhagyma  

· 6-8 db friss bazsali-

kom levél 

· Bors  

· Só 

· Pirítós  
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· Só 

Elkészítés: 

A halat enyhén megsózzuk. A 

lisztet és a kukoricakeményí-

tőt összekeverjük a sütőpor-

ral, folytonos keverés közben 

hozzáöntjük a sört. Ezután 

sóval, borssal ízesítjük és 

óvatosan beleforgatjuk tojás-

fehérjét, amelyet korábban 

kemény habbá kevertünk. A 

masszának a palacsintáéhoz 

hasonló állagot kell elnyer-

nie. A halat a tésztába márt-

juk, majd forró olajban 

aranybarnára sütjük. Az ételt 

hasábburgonyával érdemes 

tálalni és adhatunk mellé fok-

hagymás majonézt mártoga-

tósnak. 

FRITTATA: 

Ismét egy olasz étel követke-

zik. Ez a fogás leginkább az a 

szimpla omlettre hasonlít 

mind elkészítési módban, 

mind kinézetben. 

Hozzávalók: 

(4 személyre) 

· Oliva olaj 

· 2 főtt burgonya 

· 1 fej vöröshagyma 

· 8 tojás 

· Só 

· Bors 

· 1 teáskanál parmezán 

· 2 paradicsom 

Elkészítés: 

A kockára vágott krumplit és 

hagymát az olajban pároljuk, 

amíg a hagyma üvegessé nem 

válik. Ez idő alatt felverjük a 

tojásokat majd elvegyítjük a 

parmezánnal, sóval és borssal 

és beleöntjük a serpenyőbe. 

Készre sütjük és a tetejét a 

sütőben megpirítjuk. A kész 

fogást kedvünk szerint para-

dicsom szeletekkel díszíthet-

jük. 

 

 

SHIKAND:  

A főételek mellé desszert is 

dukál. Ez a desszert nem csak 

azért különleges, mert indiai, 

hanem, mert egyik fontos 

hozzávalójának, a kardamom 

mag igen lényeges egészség-

tani hatásokkal bír. Segíti a 

szívizom működését, remek 

szélhajtó, Indiában lehelet-

frissítőnek is használják és 

nem mellesleg afrodiziákum. 

 

Hozzávalók: 

· 3 dl sűrű joghurt 

(kicsöpögtetett natúr-

joghurt) 

· 2-3 evőkanál méz 

(vagy porcukor) 

· 5 zöldkardamom- hü-

vely 

· 1 marék sótlan, pirí-

tott pisztácia 

· 1 csipet kurkuma 

 

 

Íme, a receptek, 

amelyeket bárki el tud 

készíteni, laktatóak, kü-

lönlegesek és finomak. Én 

már csak tudom, szagol-

tam, ízleltem és láttam 

őket.  

Jane Doe 


