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És felvételét hozzánk nyeri,  
Iskolának átlépi küszöbét, 

Szép emlékek boldogítják életét. 
 

Matekzsenik, művészlelkek, 
Kis tudósok és nyelvészek, 
Ezennel most köszöntelek: 
Kívánva sok sikert nektek. 
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Itt sok-sok kaland vár. 
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Tisztelt Szülők, kedves 
„Kisdiákok”! 

A TIG-TAG szerkesztőségének nevé-
ben sok sikert kívánok minden általá-
nos iskolás felvételizőnek. Bár az írás-
beli rész már véget ért, az angol, ma-
tek és egyéb szóbelik még nagy kihí-
vást állítanak elétek. Reméljük, hogy 
mindenkinek sikerül kihoznia a legjob-
bat magából és felvételt nyerni az álta-
la kiválasztott osztályba. 

A Török Ignác Gimnázium sok sze-
retettel és érdeklődéssel vár Titeket. 
Kimagaslóan jó élményekre, minden 

reményünk szerint kevés hullám-
völgyre, rengeteg barátra és nem utol-
só- sorban borzasztóan nagy tudásra 
tehettek szert (Nem viccelek, egy-egy 
dolgozat előtt alig fér majd el a feje-
tekben!). Hipp-hopp, befogad majd Ti-
teket ez a nagy család, és nemsokára 
már félszavakból is megértjük egy-
mást (Ha azt mondom „stimmt”, egy-
ből Fischer tanár úr, ha azt mondom 
„Gizi és Béla”, akkor Jánossy tanár úr 
fog eszetekbe jutni…stb.). Nem csak 
fáradhatatlanul sok tanulás, hanem 
számos órák utáni program vár majd 
titeket. Járhattok sportolni, különbö-
ző szakkörökön vehettek részt. Rá-
adásul a gimi biztosít nektek: Tovább-
tanulási börzét, Tehetség napot, 24 
órás focit, Sportnapot, Főzőcskét 
(melyeken a szülők is részt vehetnek) 
és kiállításokat (amiket idén Anne 
Frankról és az 56-os forradalomról 
láthattunk). Egyikőtök akár a DÖK 
(Diákönkormányzat) tagjaként is se-
gíthet ezeknek az eseményeknek a 
megszervezésében. 

Ha sikerült az idevágyóknak még na-

gyobb kedvet szereznem szavaimmal, 

akkor adjatok bele mindent a szóbe-

likbe és az a legfőbb, hogy elhiggyé-

tek: itt van a helyetek! Remélem, 

szeptemberben találkozunk. Sok sze-

rencsét! 

Tiffany 
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Mosolyogj a világra! 

Bejössz az ajtón, köszönsz a portásnak 

(hasznosítva a múlt hónapi „tananyagot”), az-

tán meglátod, milyen sok ember áll a büfénél 

sorban... és, az addig példásnak mondható ma-

gatartásodat elrontva, betolakodsz mindenki elé. 

Sőt, a tolakodók közös tulajdonsága, hogy alig 

vesznek valamit, de azt minél hosszabb ideig. 

Vagy van pofájuk felháborodottan panaszkodni, 

hogy nem férnek el a sorban. Természetesen van-

nak olyanok is, akik nincsenek felháborodva, de 

azért panaszkodnak. Meg olyanok is, akik egy 

széles, vidám mosollyal hálálják meg, hogy nem 

kaptam elő a nunjakumat – és még mernek cso-

dálkozni, hogy a „Mosolyogj-a-világra-és-az-

visszamosolyog-rád”  nem igazán működik az 

ilyen esetekben. A kedvencem mégis az, hogy af-

féle „rangidős” létem ellenére, még a szorzótáb-

lát alig tudó 5.-esek is képesek megelőzni. Mond-

juk, ők nem csak úgy betolakodnak az emberek 

elé, hanem a lábak alatt/mellett/között slisszolnak 

oda a büfépulthoz. 

Igen, a problémám ennyi. Nem az, hogy egyes 

emberek fél perccel hamarabb kerülnek sorra; 

hanem az, hogy viszonylag magas intelligencia 

szintünk ellenére nem vesszük észre a többi em-

bert. Arra gondolok, hogy nem önmagunkkal 

egyenlőként kezeljük a többi embert. Nem vesszük 

észre, hogy ő is ugyanolyan. 

Ha éppen a büféről van szó: ő is éhes/szomjas/

zugevő, ő is vár a sorára, ő is ugyanannyit fizet, 

… folytathatnám a közös tulajdonságok listáját. 

Persze, az emberek különböznek. De –legtöbb 

esetben- csak a tulajdonságaikban és nem 

„értékükben”. 

Tehát, a fent említettek miatt: Szeretném ünne-

pélyesen megkérni minden diáktársamat, hogy 

tolongás nélkül próbálják meg kivárni a sorukat a 

büfénél. A várakozással eltöltött (maximum) két-

perces időintervallum még akkor sem mondható 

megterhelőnek, ha már egy hete folyamatosan 

éhezik az ember. – Higgyétek el, tapasztalatból 

mondom (és most nem az éhezésről beszélek)! 

Holics Eugéniusz 



 4 

 

 

   

 

Kályha mellett ülök. Kezemben a bögrében forró tea gőzölög, és a tájat né-

zem, ahogy lassan minden fehérré válik. Mintha porcukrot hintenének a fák 

tetejére. A szoba melegében az ablakon át egyáltalán nem tűnnek zordnak a 

kint tomboló mínuszok. Sőt. Olyan mintha ezt az évszakot vártam volna egész 

évben ...  

Amikor fák lehullajtják levelüket, és egyre inkább közeleg a másik évszak, 

így képzelem el a téli napokat. Aztán ideér a hó, a hideg, előkerülnek a csiz-

mák, a nagy kabátok, sapkák, sálak és rádöbbenek, hogy én csak a házból 

szeretem igazán a telet. Mert valójában ki nem állhatom, hogy bármikor ki 

akarok menni az ajtón, magamra kell húznom előtte hat réteg ruhát, külön-

ben a következő heteket orrfújással és köhögéssel tölthetem. Nem szeretem, 

ahogy a szél az összes havat az arcomba fújja, és egyre inkább úgy érzem, 

mintha rám is fagyna. Emellé persze nem árt az embernek a lába elé nézni, 

mert előfordul, hogy egy naiv lépés után, egy nagy pofára esés következik. 

Mindez sok ember előtt. Rengeteg ember előtt. Ráadásul, a hó mindig megle-

petésként éri a zavartalan közlekedést biztosítókat, és gyakran jelent problé-

mát eljutni az egyik pontból a másikba. Sajnos a fennakadások miatt én pél-

dául nem tudok iskolába se menni néha. De ha szerencsénk van, kapunk le-

hetőséget tomboló erőnk megmutatására, amikor ki kell szállnunk, hogy meg-

toljuk kicsit a buszt.  

De van örömforrás is a sok rossz között! Gyerekként főleg: hóemberépítés, 

hóangyal készítés és hógolyó csaták. Ott van persze még a mandarin és a kiló 

számra ehető narancs is. A szerencsésebbek pedig alpesi hegyekben síeléssel 

tölthetik el az időt. Ezt a hétköznapokban ragadt társaik irigykedve nézik, hi-

szen ha havazik, nekünk mi marad utána? Csak sár és latyak, amibe minden-

ki beleragad.  

Az igazság az, hogy nem jó a tél, mert már unalmas az egyhangúság és 

mégis csak meleget és napsütést szeretnénk, érezni újra a Nap simogatását. 

Hogy jöjjön a forróság, a megérdemelt nyaralás, a medencézés, és hogy végre 

vége legyen a hidegnek. Hiszen az ember mindig azt akarja, amit éppen nem 

kaphat meg. ;)  

J.P 

Tárca 
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Attól tartok, senkit 

nem ér meglepetésként, ha 

kijelentem, hogy az idén 

bizony nem mindannyiunk 

vágya fog teljesülni - már 

ami az egyetemi felvételit 

illeti. Sajnos a kormány ál-

tal kiutalt állami támogatá-

sokért kénytelenek leszünk 

ökölharcba szállni egymás-

sal: a saját barátainkkal, 

osztálytársainkkal kell pár-

bajoznunk! (És lássuk be, 

valószínűleg nem tesz túl 

jót az „öribariságnak”, ha 

kitúrjuk a másikat álmai 

szakáról…) Míg egyesek 

örömittasan partizhatnak 

majd egész nyáron, addig 

sokunknak kétségbeesetten 

kell más továbbtanulási- 

vagy munkalehetőség után 

néznünk. Persze még min-

dig ott van a pótfelvételi, 

de ez nem jelent valódi 

megoldást a felsőoktatás-

ból kirekedt érettségizők 

tömegének. 

 Nem szabad 

azonban elkeserednünk: ha 

az idén nem is sikerült, jö-

vőre még újból megpróbál-

hatunk bekerülni valame-

lyik felsőoktatási intéz-

ménybe! Addig természe-

tesen tovább gyűjtögethet-

jük a felvételi pontokat egy 

újabb nyelvvizsga meg-

szerzésével, vagy szint-

emelő vizsgát téve. Ha 

mindez még mindig nem 

lenne elég, akkor a plusz 

pontok érdekében esetleg 

levágattathatjuk a lábunkat 

a villamossal, de a 

bevállalósabbak igyekez-

hetnek akár teherbe is esni 

a nemes cél elérése érdeké-

ben. 

 Az újrajelent-

kezésig azonban valahogy 

el kell ütni az időt, s ha 

már nagyon unjuk a lábuj-

jaink számolgatását, miért 

ne vehetnénk részt valami-

lyen OKJ-s képzésen? 

2012-ben az artistától 

kezdve, a hajózási techni-

kuson keresztül egészen a 

társasházkezelőig a Nap 

alatt minden elérhető volt. 

A választható szakmák 

azonban idén drasztikusan 

csökkennek: a tavalyi 1300

-as képzésszám az idén 

várhatóan a felére esik 

vissza. Ugyanakkor a mini-

mális óraszám emelkedni 

fog, így amelyik képzést 

eddig 1 év alatt el lehetett 

végezni, az most akár há-

romszor ennyi időbe is tel-

het. De nem ez az egyetlen 

változás: míg a korábbi 

években az állam állta az 

első OKJ-s képzést, addig 

most már ezért is fizetnünk 

kell, félévenként átlagosan 

150. 000 forintot. Talán ez 

az összeg kissé soknak tű-

nik egy diplomát nem adó 

képzésért, de a valóságban 

gyakran gyorsabban lehet 

ilyen végzettséggel munkát 

találni. Elvégre bölcsészre 

 

Itthon és a nagyvilágban 
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vagy géplakatosra van-e 

nagyobb szüksége a hajda-

ni „vas és acél országá-

nak”? 

 H a  v i sz on t 

mégis úgy érezzük, - már-

pedig amilyen nagy a po-

fánk, úgy érezzük - hogy 

többre vagyunk hivatottak 

a minimálbérért való kala-

pálásnál és hegesztésnél, 

akkor nincs más hátra: neki 

a határnak! Félreértés ne 

essék, nem akarom a fiatal-

ságot tömeges emigrációra 

bíztatni! (Megteszi helyet-

tem a kormány is, ha szé-

pen kérem.) De sajnos, ha 

tetszik, ha nem, előbb vagy 

utóbb kénytelenek leszünk 

átgondolni, hogy szíveseb-

ben élünk-e anyánk nyakán 

37 éves korunkig, mint-

hogy elmenjünk szerencsét 

próbálni? Nem könnyű 

döntés persze, hiszen egye-

dül nekivágni az ismeret-

lennek mindig rizikós, de 

mit kockáztatunk valójá-

ban, ha otthon sem helyet 

az egyetemeken, sem tisz-

tességes munkát nem tud-

nak nyújtani? Egyre több 

család alkalmaz pl. Au-

paireket csemetéik életben 

tartására, és meglepő mó-

don ez ma már nem csak 

lányok számára jelent ál-

láslehetőséget. Egy-két 

évet persze mosogatással 

vagy betonozással is agyon 

lehet ütni, amivel ha egye-

bet nem, egy kis önállósá-

got és tapasztalatot szerez-

hetünk.  Természetesen az 

ilyen posztok nem járnak 

milliós fizetéssel, de leg-

alább hasznosan töltöttük 

az időt, s talán a világké-

pünk bővülése segíthet rá-

jönni, milyen téren tudjuk 

magunkat elképzelni a jö-

vőben. (Plusz, nem hangzik 

majd jól az életrajzunkon, 

hogy „Az érettségi vizsgát 

néhány éves külföldi mun-

ka követte”?) 

 A lényeg tehát: 

Nem elmerülni az önsajná-

latban, hanem tovább pró-

bálkozni, mindaddig, míg 

nem találunk valami olyat, 

amitől nem akarunk min-

den este hazatérve sírva fa-

kadni. Elvégre, ez az élet 

célja, nem?  

Kisviking 

Itthon és a nagyvilágban 
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Itthon és a nagyvilágban 

Iskola amerikai módra 
 

Hogyan kerültél  ismét Amerikába?Hogyan kerültél  ismét Amerikába?  

Édesapám a New Yorki ENSZ misszión kapott munkát, így költöztünk ki. 

Miért döntöttél úgy, hogy kint is leérettségizel, ahelyett, hogy az itt Miért döntöttél úgy, hogy kint is leérettségizel, ahelyett, hogy az itt 

letett érettségivel egyből egyetemre mentél volna?letett érettségivel egyből egyetemre mentél volna?  

Korábban már éltem itt öt évet és szerettem volna még egy-két évet itt élni. 

Az is közrejátszott, hogy állatorvos szeretnék lenni és itt jóval több a lehetősé-

gem a fejlődésre, illetve több az álláslehetőség is, mint Magyarországon. 

Milyen iskolába jársz most pontosan?Milyen iskolába jársz most pontosan?  

Jelenleg a The Beekman Schoolba járok, ami egy magániskola elsősorban te-

hetősebbeknek, viszont csak itt tudok New-York-i érettségit szerezni egy év 

alatt. Egyébként ez egy kis iskola, mindössze kb. 90 diákkal és 20-30 tanárral. 

Itt is, mint sok más helyen, van egy úgynevezett Summer School, amin belül 

biztosítják a lehetőséget, hogy a tanárok magánórákat adjanak, illetve van egy 

úgy nevezett Summer School nyár elején, amely egy amolyan korrepetálás 

azoknak, akik nagyon rosszul teljesítettek, valamint azoknak, akik buktak vala-

miből. Számukra kötelező, de részt lehet rajta venni, ha nyáron extra órákat 

szeretnél felvennni. 

Számodra miben különbözik leginkább a kinti oktatás a magyar-Számodra miben különbözik leginkább a kinti oktatás a magyar-

tól?tól?  

Rengeteg különbség van a két oktatási rendszer között. A legszembetűnőbb ta-

lán az órarendbeli eltérés. Napi öt órám van, mindennap ugyanaz az öt. Nagyré-

szük választható és a nehézségi szintjük is, azonban vannak kötelező órák. Az 

órák menete is más, mivel a tanár nem leadja az anyagot, hanem feladja házi-

nak, hogy olvassuk el, majd a következő órán megbeszéljük. Pl.: Angol órán 

(nekünk: irodalom) napról napra 1-2 fejezetet kell elolvasnunk, viszont nem 

Nem először jár kinn Amerikában. Az általános iskolát még New Yorkban 

kezdte, azonban harmadiktól már Magyarországon tanult. Most ismét kint ta-

nul egy ottani középiskolában, annak ellenére, hogy itthon már leérettségi-

zett. Hetesy Gabriellát Kovács Andrea kérdezte. 
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Itthon és a nagyvilágban 

elemezzük, hanem csak átbeszéljük. Ami még különbség, hogy az anyagok 

egymásra épülnek, tehát egy témakört veszünk egy évig. Pl.: matekból egy évig 

csak algebra van. Az órák egyébként itt is 45 percesek, viszont nincs köztük 

szünet, leszámítva a 45 perces ebédszünetet, amelyet kötelező biztosítani a diá-

koknak. Az órákat idősávokba osztják (mint nálunk a faktok), tehát nem min-

den idősávban van órám. Én személy szerint csak fél 10-re megyek be, majd 

11:45-kor hazamegyek ebédelni, aztán 12:30-tól van egy órám, majd 14:10-től, 

szóval a kettő között is haza tudok menni. Fontos megjegyezni, hogy nekem 

azért ilyen laza a tanulás, mert itthon már végigjártam a középiskolát, egyéb-

ként 7-8 órám lenne egy nap. A tankönyvekről meg annyit, hogy nem kell ma-

gunkkal cipelnünk, mivel otthon tanulunk belőlük. Nagy része rendes, kemény 

kötéses és akár ezer oldal is lehet. 

Tévhit, vagy valóban több szünetetek van, mint egy magyar isko-Tévhit, vagy valóban több szünetetek van, mint egy magyar isko-

lásnak, vagy csak az elosztása más?lásnak, vagy csak az elosztása más?  

Kb. két-három héttel, de valóban több szünetünk van, mivel itt a zsidó ünne-

peket is kiadják, illetve korábban végzünk júniusban a Summer School miatt. 

De ez csak nálunk van így, a húgomnak június közepéig tart az iskola. 

Mesélnél egy kicsit a számonkérésekről és az érettségiről is?Mesélnél egy kicsit a számonkérésekről és az érettségiről is?   

Természetesen. Kétféle dolgozat van: a quiz, ami lényegében a röpdolgozat, 

karikázós feladatokból áll és az egyik rossz választ meg is kell indokolni, hogy 

miért rossz, és van a test, ami a nagydolgozatnak felel meg. Erre nincs hosszú-

sági limit, tehát a tanár nyugodtan összeállíthat olyat, amit órán nem lehet befe-

jezni. Ilyenkor a következő órán az úgynevezett study hallban egy tanár fel-

ügyelete mellett 

lehet megírni. A 

nagydolgozat ál-

talában egy egy-

oldalas esszé és 

10 vagy több rö-

vid válaszos kér-

dés, amikre 3-4 

mondattal kell 

válaszolni. Fél-

évkor és év vé-

gén pedig vannak 

a midterm-ök és 

a final-ök. Ez azt 

jelenti, hogy a 

féléves anyagból, 

minden egyes 
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tantárgyból íratnak veled. Ezek egy héten keresztül vannak szétosztva, napi 

max. 2 db. Mindegyik 2 órás, de újonnan, lehet tovább bent maradni. A vizsgák 

között van legalább egy óra szünet. Ebben a suliban 10-től és 1-től vannak. Ma-

gyar gimnazista háttérrel csak annyit mondok, hogy két midterm-re tanultam 

annyit, mint egy átlagos töri-tz-re. 

Az érettségi pedig teljesen más, mint Magyarországon. Államonként változó, 

hogy miből kell vizsgázni. New York államban meg kell lennie egy bizonyos 

óraszámnak és írni kell ún. Regents-eket. Ezek különböző vizsgák: van egy 

USA töri, egy világtöri (amiben van bónuszföci, mivel Global Studies néven 

fut), gyépé-biosz, ami kb „ne edd meg a sósavat” szintű, matek és angol. Eze-

ket 65%-ra kell megírni, akkor átmész, nincs osztályozva. 

Ha nincs központi érettségi, mi alapján vesznek fel az egyetemre?Ha nincs központi érettségi, mi alapján vesznek fel az egyetemre?   

Van egy SAT teszt (standarized test), illetve egy ACT (American College Test-

ing), amelyek közül az egyetem választja ki, hogy melyiket kéri, azonban a 

SAT1-et kötelező megírni. Ez matekot és olvasási készséget kíván, igazából kis 

tudás kell hoz-

zá, viszont be-

ugratósak a fel-

adatok. Lénye-

gében 4-5 óra 

szivatás, hogy 

megnézzék, ki 

tud még 5 óra 

után is koncent-

rálni a felada-

tokra. A máso-

dik már tartal-

maz bioszt, 

nyelvet, vagy 

szinte bármit. 

Az ACT ezzel szemben száraz tudásanyagot kér számon. Ezek is természetesen 

feleletválasztós feladatok és csak B2-es ceruzával lehet kitölteni (mert azt ol-

vassa be a gép). Ezen felül még ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, amelyet 

legegyszerűbben a commonapp nevű oldalról lehet megtenni. (Amennyiben az 

adott egyetem elfogadja, mert jó néhányan nincsenek benne a rendszerben.)  A 

jelentkezéshez írni kell egy esszét egy megadott témában, amelyet mindenhova 

elküldenek, ahova jelentkezel. Továbbá van egy kiskérdés-sorozat, amely min-

den egyetemnél más, és ahol a szabadidődről, munkádról és hasonlókról kér-

deznek, és van három kérdés, amelyre 1000-1500 karakter hosszúságban kell 

válaszolni. Itt most az egyik a szabadidővel kapcsolatos, a másik, hogy miért 

erre az egyetemre akarsz járni, a harmadik pedig, hogy milyen pályát válasz-
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tasz. Illetve külföldi diákoknak le kell tenni a TOEFL nyelvvizsgát is. Igen, ne-

kem is. Sőt, az otthoni eredményeimet is le kell fordíttatnom és hitelesíttetnem 

kell. 

Vissza a középiskolához. Mennyiben hasonlít az iskolátok a fil-Vissza a középiskolához. Mennyiben hasonlít az iskolátok a fil-

mekben látottakéhoz? mekben látottakéhoz? Gondolok itt pl.: a menzára, a büntetésekre, sportfog-

lalkozásokra stb. 

Nem hasonlít. Jóval kisebb, mint egy átlag iskola, azonban a szociális darwi-

nizmus itt jelen van. Mivel nincs osztály, nincs nagyon összetartás sem, a 

bullying (’megfélemlítés’, más diákokkal szembeni erőszak) jelen van, de sze-

rencsére nem a mi iskolánkban, mert elég sok „szélsőség” jár ide, ez egy mene-

dék. Menzánk nincs, de ott van az az egy óra kajálásra. Detention-t (azaz bün-

tetést) akkor kapunk, ha nem hozunk felszerelést. Olyankor még 45 percet a su-

liban kell tölteni és az iskolai dolgokkal kell foglalkozni. Késés esetén nem me-

hetsz be az órára, hacsak nem kérsz az igazgatótól cetlit, hogy engedélyezi, 

hogy bemehess. Ezt azért tartom hülyeségnek, mivel az órák között nincs szü-

net, de valamikor ki kell menni a mosdóba is. Én már késtem el így óráról, de 

szerencsére a tanárnő rendes volt, és nem küldött le az igazgatóhoz, csak mond-

ta, hogy üljek le. (Valószínűleg az is közrejátszott, hogy a legjobb tanulója va-

gyok és több csoporttársamat is korrepetálom.) Sportfoglalkozás megint csak 

nincs nálunk, mivel túl kicsi az iskola, ezért csak be kell vinni egy papírt szülői 

aláírással, hogy heti 2 órát sportolsz. Ha nem, akkor pedig az iskola által támo-

gatott helyre kell elmenni sportolni. Még a bulizást érdemes megemlíteni, ami 
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egy külön kategória. Alapból mindenkinek hamis igazolványa van, vagy szülők 

által támogatott házibulikat rendez, mivel 21 éves kor alatt nem ihat, ha rajta-

kapják, le is csukhatják. Itt a fű nem drog (hivatalosan az, habár sok államban 

már legalizálták, annak ellenére, hogy elméletileg nem írhatnák felül ezt a köz-

ponti döntést), ezért elterjedt és könnyen beszerezhető. 

 

Végül pedig, szerinted igaz a sztereotípia, hogy az amerikai diákok Végül pedig, szerinted igaz a sztereotípia, hogy az amerikai diákok 

butábbak, mint az átlag európaiak?butábbak, mint az átlag európaiak?  

Rossz iskolába járok ah-

hoz, hogy ezt meg tudjam 

mondani. Ha valakit valami 

nem érdekel, vagy nem 

akar tanulni, az is viheti va-

lamire, ha később jól végzi 

a munkáját. Épp ezért sze-

rintem fölösleges a katego-

rizálás, hogy ki hol él. 

Annyi a különbség, hogy 

Magyarországon mindent 

kell tanulni. Talán a nagy 

vegyülés miatt alakult ki ez 

a sztereotípia, mert itt 

ugyanúgy jelen van a taka-

rítónő, aki angolul is alig 

beszél, vannak azok, akiket apuci tart el élete végéig, mert van elég pénze, így 

nem is érdekli a tanulás, vagy bentlakásos iskolába járnak. Őket széthajtják, 

(tanulásilag, és mindenről mindent tudnak) de nem tudnak boldogulni a való 

életben. Középút van, az átlagemberek között nagyon sok magyar diákokhoz 

hasonló van. 

Még egy kérdés. Sokan vetik fel, hogy Amerikában nem nagyon ta-Még egy kérdés. Sokan vetik fel, hogy Amerikában nem nagyon ta-

nulnak nyelvet.nulnak nyelvet.  

Tanulnak spanyolt, de hozzá vannak szokva, hogy mindenhol az angolt hasz-

nálják, mivel megértik. Nekik nem létszükséglet nyelvet tanulni, így a nyelv is 

csak egy tantárgy. Náluk én is furcsa jelenség vagyok, mivel a magyarral és az 

angollal együtt 4 nyelvet beszélek. Van ilyenre is példa, de kevés. 

 

Köszönöm szépen az interjút és sok sikert kívánok! 

Dira 



Hírek a diákmozgalomról 

Mint tudjuk, a diákmozgalom még mindig a csúcson van és a januárban fo-

lyó tárgyalások is segítik a dolgok előrehaladását. Lássuk az előzményeket és 

a fejleményeket: 

A mozgalom indulásakor 

megfogalmazott 4+1 pont  

6-ra bővült: 

 

 

1. Követeljük a köz- és fel-

sőoktatás átfogó reformját! 

2. A keretszámokat állítsák 

vissza legalább a 2011-es 

szintre! 

3. Állítsák le a forráskivo-

nást, kompenzálják az elvo-

násokat! 

4. Töröljék el a hallgatói 

szerződést! 

5. Ne korlátozzák az egyete-

mi autonómiát! 

6. Az átfogó reformnak biz-

tosítania kell, hogy az al-

sóbb osztálybeli családok-

nak is legyen esélye bejutni 

a felsőoktatásba. 

 

HAHA ultimátum 

 

Január 7-én (hétfőn) a 

hallgatók az ELTE-BTK-n 

tartott fórumon úgy döntöt-

tek, hogy ultimátumot ad-

nak a magyar kormánynak. 

Azt követelték, hogy a már 

6 pontra kibővült listájuk 

szereplő követelményeket 

mihamarabb teljesítsék, és 

hogy kezdjék meg az érde-

mi tárgyalásokat az érintet-

tekkel a nyilvánosság bevo-

násával. Továbbá azonnali 

válságintézkedésként köve-

telik, hogy soron kívüli 

gyorssegéllyel adják vissza 

kivont pénzeket, minden 

szakon biztosítsanak állami-

lag finanszírozott helyeket, 

hátrányos helyzetűek eseté-

ben vállalják át a felvételi 

ügyintézés díjának finanszí-

rozását és szeretnék a lehe-

tőség lenne a felvételi sor-

rend megváltoztatásakor új 

szakok megjelölésére. Ha 

azonban a követések nem 

telesülnek 2013.február.8-g 

akkor február 11-én a diá-

kok az ország egész terüle-

tén a tiltakozás minden for-

májával élni fognak. 

 

Nincsen Rózsa tövis nélkül 

 

A január 18-án a Hun-

gexpón tartott fórumon a 

HaHa  aktivistái megzavar-

ták Balog Zoltán beszédét. 

A miniszter a diákoknak az 

mondta, szívesen átadja a 

helyét a pódiumon. Hoff-

mann Rózsa beszédénél 

már türelmesebbek voltak a 

diákok,sőt  a kérdéseik előtt 

jelentkeztek is. Az államtit-

kár beszédében a közneve-

lés sikereiről beszélt, ami-

Itthon és a nagyvilágban 



vel az aktivisták egyáltalán 

nem értettek egyet. 

 

 

Ingyenes helyek is lesznek 

a 16 önköltséges szakon: 

 

Január 21-én  Balog Zol-

tán miniszter és a HÖOK 

abban állapodott meg, hogy 

16 önköltséges szakon álla-

milag finanszírozott helyek 

is lesznek. Ezekre a helyek-

re bizonyos pontszámok el-

érésével lehet majd csak be-

kerülni, amelyek természe-

tesen magasak lesznek, 

hogy csak a legjobbak ke-

rülhessenek be. (Források: 

index.hu, fn.hu) 

 

A ponthatárok 

 

alkalmazott közgazdaságtan – 465 

andragógia – 445  

emberi erőforrások – 460  

gazdálkodási és menedzsment – 460  

gazdaságelemzés – 465  

igazságügyi igazgatási – 435  

jogász – 465  

kereskedelem és marketing – 460  

kommunikáció és médiatudomány – 470  

közszolgálati – 440  

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási – 425  

nemzetközi gazdálkodás – 460  

nemzetközi tanulmányok – 465  

pénzügy és számvitel – 460  

turizmus-vendéglátás – 465  

üzleti szakoktató - 440 

Itthon és a nagyvilágban 

 

Török Ignác tábornok emlékkiállítása 

 
 

Január 26-án iskolánk névadójáról készült kiállítás nyílt Komáromban, a város szlo-

vák oldalán. A nyolc tablóból álló kiállítás Heltai Bálint tanár úr gondolatából valósult meg. 

Az angol, magyar és szlovák nyelvű kiállítást a városi múzeum segítségével iskolánk diákjai 

és tanárai készítették el.  

A megnyitó műsorát az iskola kórusa adta énekeltünk népdalokat, huszárnótát, Dem-

jén Ferenc Honfoglalás című dalát, és természetesen a Himnuszt. Jókai A kőszívű ember fiai 

című regényéből Sándor Attila olvasott fel részleteket. 

A fogadók nevében dr. Anton Marek, Komárom polgármestere mondott köszönetet a 

gimnáziumnak és Gödöllő városának. Szavaira Pecze Dániel Gödöllő alpolgármestere vála-

szolt. Fábián Bertalan igazgató úr elmondta, hogy a kiállítás elkészítéséhez sok segítséget 

kaptunk Komárom városától, az erőd dolgozóitól, múzeumoktól, a gimnázium régi és mai 

diákjaitól. 

Török Ignác életéről, az 1848/49-es szabadságharcról Hajagos József hadtörténész, a 

gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanára beszélt. Megtisztelte a kiállítást Török Ig-

nác leszármazottja, Dr. Nemescsói Ferenc is.  

A megnyitót  gyors ebéd követte, s délután négyre már itthon is voltunk. 

Hermina 
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Pályaorientációs nap az MCC-ben 

MCC 
 

A Mathias Corvinus Col-

legium középiskolás prog-

ramjának tagjai az idei fél-

év utolsó KP-s szombatján 

sem unatkoztak. Bár a 

„rendkívüli” hóhelyzet 

megnehezítette a Collegi-

um Budai bázisára való 

eljutást, mégis ismét szép 

számmal gyűltek össze az 

érdeklődő fiatalok. Ezen 

rendezvényeken egy kívül-

álló számára meglepő je-

lenség tárul az emberek 

szeme elé. Egy terem, tele 

fiatalokkal (sokan órákat 

utaznak), akik a szombati 

napjukat önszántukból arra 

„áldozzák”, hogy tanulja-

nak, bővítsék ismereteiket, 

és még jól is érzik magu-

kat! (És nem, senki sem 

elmegyógyintézetből szö-

kött meg!) Ráadásul az elő-

adásokon mindenki feszül-

ten figyel, jegyzetel, és lát-

szik, hogy tényleg érdeklik 

őket más emberek monda-

nivalója. 

A hétvégi előadás soro-

zatok most a pályaválasz-

tásról szóltak, hogy mire 

érdemes odafigyelni a vá-

lasztás során, mind amikor 

szakterületet és egyetemet 

választunk, a külföldön 

való továbbtanulásról és 

különböző szakterületekkel 

is foglalkoztunk, úgymint 

közgazdaságtan, jog, nem-

zetközi kapcsolatok és 

kommunikáció- média tu-

domány. Mindezek mellett 

természetesen nem hanya-

goltuk el azt sem, hogy ha 

valaki még nem tudja, mi-

lyen területen akar tovább 

tanulni, hogyan jöhet rá 

saját erősségeire és gyen-

geségeire, amiben egy 

pszihológus hölgy is a se-

gítségünkre volt. 

 

Továbbtanulás 

 

A diákok számára a to-

vábbtanulásnak mindig is 

megvoltak a maga kihívá-

sai, amiket ma sem szabad 

figyelmen kívül hagyni a 

választásnál. A felvetődő 

költségek, a pontszámok, 

ideális szak, egyetem, és a 

diploma utáni elhelyezke-

dés. Főleg manapság a 

többség fejében az ár le-

b e g ,  m i n t  l e g f ő b b 

„akadály”, amely sokaknak 

csak abból áll, hogy tud-e 

támogatott helyet szerezni, 

avagy nem. Pedig koránt-

sem biztos, hogy a tandíj a 

legnagyobb mumus. Még 

ha valaki államilag finan-

szírozottan járhat egyetem-

re, még mindig jelentős 

költségei lesznek. A tan-

könyvek és egyéb tanulmá-

nyi felszerelések mellett 

(pl. művészeti, műszaki 

szakokon rajzeszközök 

stb.) ha csak nem az abba 

városba járunk egyetemre 

ahol élünk, a kollégiumi 

költségek is hozzájárulnak 

a zsebek kiürüléséhez. 

Itthon és a nagyvilágban 
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Gyakran megesik, hogy ha 

valaki olyan közelről, mint 

pl. Gödöllő tanul Pesten, az 

órarendjét nem tudja úgy 

összerakni, hogy megold-

ható legyen minden nap 

bejárogatni, de a közelség 

miatt kisebb eséllyel kap 

kollégiumi helyet. 

 

Nyilvánvalóan a felvételi 

pontszámokkal fontos tisz-

tában lenni, és az sem 

mindegy, hogy az adott 

szakot melyik egyetemen 

végezzük el, és fordítva. A 

korábbi évek felvételi pont-

határai mindig lehetnek 

iránymutatók, de fontos 

végiggondolni, hogyha 

még magasnak is tűnik egy

-két helyen a léc, nem biz-

tos, hogy lehetetlen a beju-

tás. 

Sokak először egyetemet 

választanak és utána szakot 

meg csak dísznek írnak be, 

és vannak, akiknek a szak 

kiválasztása után az egye-

tem teljesen mindegy. 

Egyik hozzáállás sem ép-

pen célravezető. Természe-

tesen minden diplomának 

csak papíron ugyanannyi a 

súlya. És nyílván mindig 

vannak nevesebb egyete-

mek, és kevésbé ismertek. 

Ám ez sokszor nem függ 

össze a képzés minőségé-

vel, de sokszor más a kép-

zés menete, más képessé-

geket létesít előnyben a 

különböző intézmények-

ben. Sokan mondják, hogy 

egyes diplomákkal nem 

lehet elhelyezkedni, de ez 

nem fedi a valóságot. Min-

dig lesznek versenyképe-

sebb szakok, de ez nem 

feltétlen határozza meg, 

hogy kiből lesz sikeres em-

ber. Aki rátermett és élet-

képes, mindig el tud he-

lyezkedni, de nyilván van-

nak olyan területek ahol ez 

nehezebb, illetve több szor-

galmat és energiát igényel. 

 

A felvételi során a helyes 

sorrend megválasztása nem 

kis feladat, rengeteg szem-

pontot érdemes figyelembe 

venni, és külön stratégiák 

is van. Nincs mindenki 

tisztában azzal, hogy nem 

jelölhet be száz meg száz 

szakot, amikor jelentkezik 

a felsőoktatásba, és hogy a 

plusz szakok jelölgetése 

sincs ingyen. Első helyre 

é r d e m e s  a z  u n . 

„álomszakot” bejelölni, 

még ha a sikeres felvételire 

kicsi is az esély, sose lehet 

tudni. Fontos egyfajta stra-

tégia kidolgozása, amely 

mindig egyénfüggő. Fontos 

az is, hogy sok egyetemen 

külön kell felvételi vizsgát 

tenni, vagy alkalmassági 

vizsgát, ami sok helyen 

nehezebb mint az érettségi. 

 

Ha valaki külföldön kí-

ván továbbtanulni, sok 

plusz problémával kell 

szembesülnie, amiket nem 

árt előre átgondolni. Még 

ha az adott helyen ingyen 

tanulhat, lakni is kell vala-

hol, ami mint korábban 

említettem a hazai tanulás 

esetében is lehet probléma-

forrás. A megélhetés sok 

helyen lehet drágább, illet-

ve olcsóbb is, és persze 

nagyon nem mindegy, 
hogy hetente, vagy fél-

évente jár haza egy első-

éves, aki tizennyolc évig 

minden nap otthon volt. 

Nyilvánvalóan sok előké-

születet igényel, amire 

gyakran nem elég az a két 

hónap nyáron, szóval érde-

mes időben nekifogni! A 

nyelv szintén jelenthet 

problémát, mivel sok or-

szágban csak anyanyelven 

folyik az alapképzés 

(persze mindezek orszá-

gonként változnak), és sok-

szor egy felsőfokú nyelv-

vizsga sem elég az egyete-

mi tanulmányokhoz, mivel 

többnyire nem szaknyelv-

hez vannak szokva a diá-

kok. Összességében, ha 

Itthon és a nagyvilágban 
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valaki külföldön találta 

meg álmai egyetemét, vagy 

csak úgy érzi nincs más 

választása, készüljön fel, 

hogy bizony nem egy 

könnyű dologra vállalko-

zott! 

A délutáni beszélgetések 

alkalmával nem csak egy-

egy területet ismertünk 

meg pontosabban, hanem 

sok általános érvényű in-

formációval lettünk gazda-

gabbak. Ezek között van 

például az is, hogy bár so-

kak reménykednek benne, 

de egy egyetemet nem le-

het kettesekkel „túlélni”, 

mert úgy igazából nem sok 

haszna van, ha az ember 

csak melegedni jár be. 

Emellett egy mindegy, mi-

lyen szakot végez az em-

ber, széles körben tud elhe-

lyezkedni (persze ez szak-

területenként változó) és 

mindig plusz ismereteket 

kell elsajátítani egy adott 

munkához, ami gyakran 

nem igényli az adott mun-

kavállaló teljes szaktudá-

sát, ami nem egyenértékű 

azzal, hogy az egyetemen 

az ember csak fölösleges 

dolgokat tanul. 

 

Viszont a legfontosabb 

dolog a továbbtanulásnál, 

hogy mi döntsünk arról, 

hol szeretnénk továbbta-

nulni(Persze érdemes meg-

hallgatni a témában járta-

sabbak véleményét, tapasz-

talatait is!). Ez még nagyon 

sokat fog változni életünk 

során, de nem szabad csak 

azért egy szakra jelentkez-

ni, mert azt mondják, azzal 

könnyebb elhelyezkedni, 

vagy mert azzal többet le-

het keresni. Nagyon fontos, 

hogy tényleg érdekeljen az 

a terület, és hogy megfelel-

jen az adottságainkhoz! J 

 

Hogyan éljünk túl a siva-

tagban? 
 

   Egy kis psziho játékra is 

maradt idő a szombati elő-

adások között. A játék lé-

nyege segített fényt deríte-

ni arra, hogy kinek milyen 

adottságai vannak, akár 

problémamegoldásban, 

akár csapatmunkában.  

Az alapszituáció szerint a 

résztvevők egy repülőn 

utaztak, amely 50 km-re a 

céltól lezuhant egy kaktu-

szokkal teli sivatag köze-

pén, a pilóta és a másodpi-

lóta bennégett a gépben, 

amely mellesleg teljesen 

elégett. Az utasok lenge, 

rövid ruhákat viselnek és 

csak 1 golyóstoll, 10 doboz 

cigi és fejenként egy zseb-

kendő van náluk. A legkö-

zelebb eső település egy 

bányaváros, amely 100 km

Itthon és a nagyvilágban 
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-re van. 

Az kérdés, hogy menjünk, 

vagy maradjunk. A csapa-

tok többsége a mellett dön-

tött, hogy márpedig menni 

kell, mert nem szabad tehe-

tetlenül ülni, valamit tenni 

kell. 

Mivel szerencsére törökös 

diákokban nem volt hiány, 

volt olyan csapat, ahol csak 

törökösök voltak. A máso-

dik feladat az volt, hogy a 

felsorolt 12 tárgy közül 

melyik hármat vinnénk ma-

gunkkal. 

1. zsebkés 

2. egy karton víz 

3. 4 db konzerv étel 

4. 1 gyufa 

5. ejtőernyő 

6. iránytű 

7. térkép 

8.  tükör 

9.  takaró 

10.  egy üveg vodka 

11. 10 m kötél 

12. pisztoly  

A csak törökösökből álló 

csapat is amellett döntött, 

hogy inkább menjünk. E 

szerint a felállás szerint 

még indulás előtt megnéz-

tük az iránytű segítségével 

a térképen, hogy merre 

kell mennünk, amit be is 

jelöltünk a térképen, hátha 

a gépet előbb találják meg, 

és ezek után otthagyjuk és 

másik három tárgyat vi-

szünk magunkkal. Zsebkés 

mindenki szerint kellett, 

mert bár a golyós toll is 

használható fegyverként, 

de azért egy kés haszno-

sabb, és a városhoz köze-

ledve akár jelelni is tudunk 

az élén megcsillanó fény-

nyel, így a tükröt is helyet-

tesíti. A vizet nem túl sze-

rencsés cipelni, így mi 

kaktuszlén tervezünk élni 

abban a 3-4 napban , bár 

heves vita folyt róla, hogy 

vajon a kaktuszlé halluci-

nogén-e, de ezt majd foly-

tatjuk  ha valakinek sikerül 

betépni tőle. A gyufát is 

szükségtelennek nyilvání-

tottuk, mivel ha van 10 

doboz cigink, elég valószí-

nűtlen, hogy nincs egy ön-

gyújtónk sem. Viszont az 

egy üveg vodkát visszük, 

hátha megsérül valaki út 

közben, így azzal tudjuk 

fertőtleníteni a sebet. A 

harmadik tárgy pedig az 

ejtőernyő volt, ami mene-

déket is biztosít, és erős 

kötelek is vannak benne, 

amit többféleképpen is le-

het hasznosítani. Összessé-

gében szerintem elmond-

ható, hogy kreativitásban 

nem volt hiány, és persze 

elég egyedien értelmeztük 

a szabályokat.  

Mindemellett hasznosnak 

bizonyult ez a kis játék ön 

ismereti téren is, és kicsit 

jó volt kikacsolódás gya-

nánt is. Én minden osztály-

főnöknek ajánlom, nem árt 

egyszer egy osztályfőnöki 

órán bedobni ezt a játékot! 

Lány a Kék Csizmában 

Itthon és a nagyvilágban 
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Tanulás: Tippek, trükkök, tanácsok 

Tanulásmódszertan  II. 

Pihenés 

Jelek, avagy honnan 

tudod, hogy mikor 

hagyd abba 

 

A fáradtság sokfélekép-

pen jelentkezhet, és ha 

nem tartunk szünetet, 

csak rosszabbodik. 

Először csak a teljesí-

tőképesség csökken, 

többször át kell olvasni 

valamit a szokásosnál, 

elbambulunk, amire 

persze rágörcsölünk, 

hogy ezt akkor is most 

meg kell tanulni. Ez-

után jön az ingerlé-

kenység, ha valaki hoz-

zánk szól tanulás köz-

ben, akkor gorombán 

szólunk vissza, rosz-

szabb esetekben kiabá-

lunk, hiába tett fel egy 

teljesen ártatlan kérdést 

vagy szólt hozzánk 

kedvesen az illető. 

Azonban ha még min-

dig nem vagyunk haj-

landóak abbahagyni a 

tanulást, előfordulhat, 

hogy összefolynak, a 

szemünk előtt a betűk 

vagy egyáltalán nem 

fogjuk fel, mit olva-

sunk, de ez már tényleg 

extrém eset. 

 

Pihenni kell! 

 

Mindig elszörnyülköd-

ve hallgatom azokat az 

osztálytársaimat, akik 

néhány óra alvás mel-

lett a sulin kívül is napi 

4-5 órát tanulnak egy-

huzamban. Az egy do-

log, hogy ez inkább a 

magolás kategória, de 

nem is hatékony, hi-

szen kb. a felére nem is 

emlékszik. Ilyen szem-

pontból tehát nem be-

fektetett idő és energia 

kérdése a jó jegy, ha-

nem sokkal inkább a 

hatékonyságé. Ahhoz 

pedig hozzátartozik, 

hogy legalább 90%-

A pihenés legalább olyan fontos, mint a tanulási módszer. Elsőre furcsán 

hangzik, hiszen a közhiedelem szerint valaki minél több időt szán tanulás-

ra, annál jobb eredményei lesznek. Ez egy bizonyos pontig igaz is. Ez a 

pont pedig a fáradtság. 
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Tanulás: Tippek, trükkök, tanácsok 

osan tudunk koncent-

rálni. Ez csak úgy le-

hetséges, ha az ember 

kipihent. Nem órákra 

kell itt gondolni, 

(persze a napi 7-8 óra 

alvás is ide tartozik), 

hanem a tanulás köz-

ben tartott 5-10 perces 

szünetekre. Ennyi idő 

elég, hogy az ember 

regenerálódjon és 

újabb egy órát képes 

légy figyelni. (Itt je-

gyezném meg, hogy az 

órák közötti szünetek 

sem véletlenül van-

nak.) 

 

Hogyan érdemes pi-

henni? 

 

Ezt az óránkénti 5-10 

percet nem feltétlenül 

semmittevéssel kell el-

töltened. A számítógé-

pezés/tv nézés rossz 

ötlet, mivel az is igé-

nyel egy minimális 

agyi tevékenységet. El-

lenben a sport-

g y a k o r l a t o k 

vagy egy kis sé-

ta a szabad le-

vegőn megteszi. 

Ilyenkor ki lehet 

nyújtóztatni az 

elgémberedett 

végtagokat, hi-

szen valljuk be 

őszintén, nehéz 

egy helyben ül-

ni huzamosabb 

ideig. Az elme 

pihen tetésére 

pedig a meditáció az 

egyik legjobb módszer. 

 

Szemtorna 

 

A szemre is ráfér a pi-

hentetés, amelyet szin-

tén „tornával” lehet el-

érni. Olvasás közben a 

szem egy távra fóku-

szál és csak jobbra-

balra mozog. Szemtor-

na gyanánt bőven elég, 

ha függőlegesen és 

körbe-körbe mozgatjuk 

a szemünket, illetve 

különböző távokra fó-

kuszálunk, így látásun-

kat is megőrizzük. 

 

A pihenés tanulás köz-

ben tehát fontos, ilyen-

kor érdemes mérlegel-

ni, hogy fennmaradsz-e 

hajnali egyig és fárad-

tan még iskolába, úgy, 

hogy nem tudod az 

anyagot, vagy inkább 

lefekszel aludni, és 

másnap reggel feleany-

nyi idő alatt megtanu-

lod. 

Dira 
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Zsákos Bilbó, köszö-

ni szépen, nagyon jól elvan 

a maga kényelmes kis hob-

bit üregében, és nem kér 

semmiféle kalandokból. 

Azok csak elmarasztalják 

az ebédet, legrosszabb 

esetben a vacsorát is lekés-

heti a derék hobbit miattuk. 

Ráadásul ő egy tiszteletbeli 

Zsákos, Zsáklakból, és egy 

Zsákos nem futkoshat csak 

úgy össze-vissza a Vadon-

ban. 

Kivéve, ha az emlí-

tett Zsákosnak veszélyes 

mennyiségű Tuk vér folyik 

az ereiben. Kivéve, ha az 

említett Zsákosnak egy ki-

fürkészhetetlen, csínyte-

vésre hajlamos Gandalf az 

ismerőse. Kivéve, ha az 

említett Zsákost egy kelle-

mes, nyári estén váratlan 

törpök keresik föl, abban a 

szent hiszemben, hogy ő 

márpedig egy tolvaj, és se-

gíteni fog nekik visszafog-

lalni szeretett hazájukat – 

minden idők egyik legve-

szélyesebb sárkányától. 

Bilbó persze ellenállna, de 

a fentebb felsorolt ténye-

zők seperc alatt megtörik, 

így - az utazás elkezdődik. 

 

A hobbit – Váratlan 

utazás minden kétséget ki-

zárólag 2012 legjobban 

várt filmje volt, és Peter 

Jackson, na meg a zseniális 

Gyűrűk Ura-feldolgozását 

ismerve, nem is csoda.  

PJ viszont mindig is szeret-

te képzeletbeli fejszéjét ha-

talmas és kemény fákba 

vagdosni, és erről a szoká-

sáról ezúttal sem mondott 

le. Egy durván háromszáz 

oldalas mesekönyvből há-

romszor három órás, élvez-

hető filmtrilógiát forgatni 

még egy olyan hardcore 

fannak is, mint amilyen én 

vagyok, meglehetősen nyo-

morult ötletnek tűnt.    .             

És ha nem a legfanatiku-

sabb, maximalista rendező-

ről lenne szó, egy meglehe-

tősen nyomorult ötlet is 

maradt volna, a maga olcsó 

kis megoldásaival. De PJ 

ismét bizonyított, hogy an-

no sem hobbiból hajigálták 

utána az Oscarokat. 

 

 

48 fps, és a film úgy 

robog át rajtad, mint egy 

gyorsvonat – mint egy na-

gyon szép, nagyon új, na-

gyon erőteljes gyorsvonat.  

Egy váratlan utazás, egy váratlan kritika 

Kultúra: Magas és mély 

Benyomások, látvány, 

meg hasonló dolgok 



 21 

 

 

   

Szó szerint a földbe dön-

göl, 169 perc extratág pu-

pillákkal, ahogy Középföl-

de egy karnyújtásnyira ke-

rül tőled, egy pillanatra 

sem messzebb. PJ nem 

használ fölösleges, olcsó 

trükköket, hogy újraírja a 

3D fogalmát – nem tologat 

f igurákat ,  tá rgyakat , 

neadjisten állatokat a ké-

pünkbe (leszámítva az egy 

sashívó lepkét), csak hagy-

ja, hogy hátradőljünk és 

feligyuk a látványt, azt a 

döbbenetesen élethű képet, 

amit megálmodott. És sike-

rül neki, film még sosem 

nézett ki így, ilyen mélyen, 

ennyire közelinek. 

A Weta Workshop 

hozta a szokásos színvona-

lat és ismét csodát művelt a 

jelmezekkel. A parókák és 

szakállak már-már ijesztő-

en aprólékosak, a ruhade-

sign pedig középföldésebb, 

mint valaha. 

 

Martin Freeman neve 

szinte már alapjáraton ga-

rancia a sikerre, nem hiába 

BAFTA-nyertes a szentem, 

olyan minőségi alakítást 

produkál ebben a durván 

százhetven percben, hogy 

akár egyedül is elvinné a 

hátán, nemcsak az első 

részt, de meg merem koc-

káztatni, az egész trilógiát, 

de szerencsére – szeren-

csénkre – nem kell így ten-

nie. 

Nem akarom Elijah 

Wood, Sean Astin, Billy 

Boyd vagy Dominic 

Monagham tehetségét elvi-

tatni, de Martin jött, ját-

szott, és győzött. Martin 

hobbitnak született. Olyan 

hitelesen adja a félszerzetet 

a vásznon, hogy az ember 

nem győzik a film után 

megdöbbenni: nincs szőrös 

lába, cipőt hord, nem pipá-

zik és napi hét helyett há-

romszor étkezik, ráadásul 

van egy felesége és két 

gyereke. Ki érti… 

Természetesen Ri-

chard Armitage - aka. 

Tölgypajzsos Thorin – sem 

marad le mögötte, max. 

nanoszekundumokkal. Ha 

láttál már jóképű törpöt, 

na, ő volt az (és Aidan Tur-

ner és Dean O’Gorman). 

Szerencsére a karaktere 

nem csak annyiból áll, 

hogy megolvassza a fehér-

népek (és hobbitok) szívét 

- bár valljuk be, zseniálisan 

csinálja. Nem, ő Hegymély 

Királya, és sárosan, félhol-

tan, sebesülten, földön fek-

ve, saskarmok közt, elázva 

és farkasok közt is az, ami-

kor meg epikusan mered a 

távolba, akkor pláne. Kirá-

lyi, a szó legpozitívabb ér-

telmében, egy olyan ember 

(törp), akit gondolkodás 

nélkül szokás követni. 

Nem kis színészi munkát 

követelt ez tőle, kilónyi 

szőr, bőr és fém alatt. És 

egy másodpercig sem válik 

röhejessé,sőt. 

Gimli elkezdte az 

alapozást, a többiek pedig 

folytatták. Végre bebizo-

nyították, hogy a törpök 

nem csak alacsony népek, 

akik utálják a tündéket, de 

annál jobban szeretik a 

sört, nagy az orruk és a 

szakálluk, és íj helyett a 

fejszét preferálják – sokkal 

többet kapunk belőlük. 

Ugyan nem volt idő mind-

egyik karaktert külön ki-

domborítani, de a megszel-

lőztetett forgatókönyv 

alapján megnyugodhatunk: 

az elkövetkezendő két mo-

zifilm alatt lesz időnk meg-

ismerni mindegyiket, és 

akkor nem csak annyi jön 

le, hogy „igen, Bofur a vic-

ces figura      usánkában, 

akkor Fili és Kili a két 

szépfiú, Tölgypajzos Tho-

Szereplők, avagy ho-

gyan csinálj száz-

nyolcvan centis szépfi-

úból másfél méteres 

törpkirályt 

Kultúra: Magas és mély 
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rin, ki a többi…?”. 

Mellékes, hogy én há-

rom másodperc alatt eldará-

lom mind a tizenhárom ne-

vet, és ezzel gyakorlatilag 

kenterbe verem Aidan Tur-

nert, de ilyen egy jó 

h a r d c o r e  r a j o n g ó .           

Nem       igaz?! 

(BifurBofurBomburFi

liKiliTölgypajzsosThori      

nOriDoriNoriDwalinBalin

OinGloin – Ó igen, még 

mindig megy.) 

Andy Serkis pedig 

még mindig egy zseni, és 

pont. 

     . 

 

 

(Vigyázat, az alábbi 

leírás spoilert tartalmaz!) 

Nos, ebben az esetben 

mindenképp. Minden tiszte-

letem Tolkiennek, aki meg-

alapozta a High Fantasy 

műfaját, és azóta is róla má-

sol az F-írók durván 90%-a, 

mert csodálatos munkát 

végzett a Gyűrűk Urában, 

költőnek sem volt utolsó, a 

Szilmarilok megfogalmaz-

hatatlanul jó, de  - A 

hobbitot eltekerte. Mond-

juk ki. A gyerekeinek ké-

szült, az igaz, de akkor hol 

marad belőle a tanulság – 

na meg a karakterfejlődés? 

Bilbó az Öt sereg csatájára 

konkrétan elfelejti, hogy ő 

már legalább három hónap-

ja egy bátor, mindenre kész 

félszerzet, aki pókokkal 

küzdött, tündéktől szökött 

és sárkányok orra elől lop-

kodott, első dolga felhúzni 

a Gyűrűt az ujjára – és be-

állni a tünde népség mellé, 

hogy inkább őket védi, 

mint Thorint? 

Thorin pedig egy 

szempillantás alatt elfelej-

tette, hogy mennyire elkez-

dett megbízni Bilbóban, 

szemrebbenés nélkül pat-

kányok fattyának nevezi, 

és mindezt egy ostoba kő-

ért. 

Továbbá ugyan egy 

mesekönyvet is lehet alap-

járaton élvezni, de egy tri-

lógiát nem ér meg az egész 

– ezt hálistennek PJ is na-

gyon jól tudja, hogy kö-

nyörtelenül belenyúlt a 

sztori szálaiba. Hófehérke 

13 törpjét céltudatos, ko-

molyan vehető, bár mókás 

figurákká változtatta, igazi 

célokat és igazi álmokat 

adott nekik, Bilbó pedig 

végre tényleg, igazán bátor 

– és önszántából megy a 

társasággal, nem Gandalf 

rugdossa ki az ajtón (nem 

tagadom, azért sok köze 

volt a dologhoz). A törté-

netbe belekerült még az ak-

kor Dol Guldurban tanyázó 

Szauron is, még erőtlen lid-

érc szolgáival együtt, 

Galadriel és Szarumán fel-

bukkanása pedig csak teté-

zi a dolgot – a háttérben 

már munkálkodnak a sötét 

erők, ez az utazás nem csu-

pán egy öncélú honvissza-

foglalás, ahogy Thorin és 

tsai képzelik. 

Természetesen a 

filmtől ennek ellenére se 

várjunk olyan eposzi mély-

ségeket, mint amilyenek a 

Gyűrűk Urában vannak – 

de még csak össze se ha-

sonlítsuk őket. Bilbó vállán 

korántsem fekszik akkora 

felelősség, mint Frodóén, 

és nem is él át olyan dolgo-

kat, mint az ifjabbik Zsá-

kos, bár a Gyűrű összeköti 

a sorsukat. Na meg persze 

Gollam. 

 

 

Szívfájdító dolog 

ilyenekről írni, de sajnos 

meg kell említenem pár 

dolgot, ami azért tényleg 

kiábrándító kicsit. Kezdjük 

Kultúra: Magas és mély 

Az alapötlet, avagy 

mikor jobb a film, 

mint a könyv?  

És a negatívumok – 

mert azok is vannak 
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ebből a moziból. 

Gloin hosszú-távú 

befektetéses poénjára nem 

is mondok semmit, annyira 

röhejesen nem illett bele az 

egész kontextusba. 

Ráadásul amikor 

Bilbó Gollam elől mene-

kül, elesik, és csak úgy vé-

letlenül felcsúszik az ujjára 

a Gyűrű… Tudjuk, hogy A 

hobbit a Gyűrűk Ura előz-

ménye. Azt is tudjuk, hogy 

ez az Egy Gyűrű. Nem kell 

több utalás rá, főleg nem 

ilyen egyértelmű. PJ, ezen 

még csiszolj egy picit, ilye-

neket nem szeretnénk látni 

a második és harmadik 

részben, jó? 

 

amivel készítették. Tudom, 

hogy modern korban élünk, 

meg hogy CGI mindenek 

fölött, de könyörgöm, ha 

már a Gyűrűk Urában is 

meg tudták oldani masz-

kokkal és jelmezekkel, 

hogy élethűnek tűnjön egy 

karakter, itt ugyanezt miért 

nem lehetett leprodukálni? 

Így egyszerűen csak hülyén 

nézett ki. De nem csak 

Azog, hanem a Koboldki-

rály, vagy bármelyik alatt-

valója. PJ, ezt miért kel-

lett? 

Elijah Wood öt per-

ces felbukkanását az elején 

sem tudtam igazán hová 

tenni, ő volt az az ember, 

aki baromira nem hiányzott 

Radagast figurájával! A 

bohókás, erdőjáró, kissé 

tesze-tosza mágus, aki job-

ban szereti az egereket, 

mint az embereket – nem is 

lenne vele semmi baj, ha 

nem éktelenkedne egy ha-

talmas madárürülék a fél 

arcán, nem utaztatna bot-

sáskákat a nyelvén és nem 

bandzsítana, mint egy idült 

füves ,  miközben a 

valákhoz imádkozik. Ezzel 

sikerült annyira komolyan 

vehetetlennek beállítani a 

karakterét, hogy tényleg 

csikorgattam a fogamat, 

bármikor bukkant is föl. 

A következő zo-

máncgyilkos akció Azog 

volt – mármint a technika, 

Kultúra: Magas és mély 
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A kisebb-nagyobb hi-

báktól eltekintve ez a film 

nézeti magát, függővé tesz, 

és az ember egyszer csak 

azon kapja magát, hogy 

törpneveket sorol időre, 

számlálja a hátralevő hóna-

pokat a folytatásig, produk-

ciós videókat néz és gitá-

ron tanulja a Far Over The 

Misty Mountains Cold-ot 

(mind az öt verzióját).  

Hatalmas pozitívuma 

a filmnek, hogy végre meg-

zenésítettek pár Tolkien-

féle verset, ami a Gyűrűk 

Urából is borzasztóan hi-

ányzott. Itt semmi szégyen-

érzet, a törpök boldogan fa-

kadnak dalra, kétszer is, mi 

pedig élvezhetjük a Ri-

chard Armitage hangja ál-

tal nyújtott gyönyöröket 

(feltéve, ha eredeti szink-

ronnal nézzük. Megéri, 

higgyétek el nekem). Ebből 

a szempontból a magyar 

szinkronosok csak simán 

szégyellhetik magukat, 

még a németek is élvezhe-

tőbben oldották meg a dol-

gokat. 

A pörgős akciónak és 

a szereplőknek köszönhe-

tően a három óra csak úgy 

repül, egy percig sem unat-

kozunk. Hát igen, Új-

Zéland még mindig gyö-

nyörű, PJ még mindig tud 

rendezni, Howard Shore 

pedig még mindig lúdbő-

röztet. Nem is egyszer. 

Jut eszembe, nem 

akar valaki hozzávágni egy 

Oscart? 

Frigyes 

Kultúra: Magas és mély 

Summa summarum, 

meg még egyebek 
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Sokan gondolják, 

hogy miután egy filmet 

nem vetítenek a mozikban 

és a sajtó már nem a forga-

tás alatt keletkező plety-

káktól hangos akkor a film 

egy idő után elfelejtődik 

vagy kimegy a köztudat-

ból. Pedig ez egyáltalán 

nem így van. A filmek, 

filmsorozatok tovább élnek 

és nem, csak azért mert 

dvd-ként bárhol megtalál-

hatóak (vagy letölthetőek). 

Filmnézés közben az 

emberek rengetegszer kép-

zelik, mi lett volna, ha 

másképp történtek volna 

dolgok. Ha mások szeret-

tek volna egymásba vagy, 

ha az ellenségek barátok 

Film előtte, köd utána? 

lettek volna. Mi lett volna 

ha Draco Malfoy és Harry 

Potter puszi pajtások lettek 

volna? Vagy ha Bella 

Swan és Edward Cullen 

soha nem találkoztak vol-

na? És ha a lovagok megta-

lálták volna a szent kely-

het? Ezt ugyan senki nem 

tudhatja biztosra, de talál-

gatni még szabad. És a bát-

rabbak meg is örökíthetik. 

Ezeket a műveket hívjuk 

fanfictionnek. A szó annyit 

jelent rajongók fikciói 

(kitalált történetei). Ezek 

bármilyen hosszúak lehet-

nek és bármi tartalmazhat-

nak. Hangsúlyozom, bár-

mit. Ezekben a történetek-

ben a kreativitásukat kiélni 

vágyó írók a karakterekkel 

azt tesznek, amit csak akar-

nak: új vagy rájuk nem jel-

lemző tulajdonságokkal 

ruházhatják fel őket, más 

környezetbe helyezhetik el 

őket vagy emberfeletti ké-

pességekhez juthatnak és 

kapcsolatba hozhatják őket 

olyan emberekkel (vagy 

egyébbel) akikről nem is 

álmodnának (nem mindig 

ellenkező neműek). 

De van amikor a 

fanfiction továbbfajul és 

fanart lesz belőle, mikor a 

történetek képekben jelen-

nek meg és ügyes kezű 

rajzművész úgy ábrázolják 

a filmek szereplőit, ahogy 

ők látják őket. Lehet itt szó 

egy szimpla ceruzarajzról 

vagy egy számítógéppel 

megszerkesztett csodákról. 

Ezek az alkotásokat nem 

mind gyerekszemnek szán-

ják és a legfurcsább lát-

vány is megjelenhet rajtuk, 

mint például Gandalf ró-

zsaszín tütüben vagy Shrek 

gó t n ak  ö l t öz v e .  A 

’műalkotásokat’ gyakran 

cserélgetik egymás közt 

ember és más értelmezés-

ben, új köntösben jelenítik 

meg őket. Gyakran egymás 

rajzait másolják, alakítják 

át a saját elképzelésük sze-

rint. 

Ezek után ott vannak 

a neten fellelhető videók, 

amelyek már nem csak 

Kultúra: Magas és mély 
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szöveget vagy képi világot 

tudnak nekünk nyújtani, 

hanem egy kész rövidfilm-

ként tekinthetjük meg a 

történeteket. A Jó előre 

megírt forgatókönyvek 

rendre felborulnak és igen 

gyakran két vagy több film 

is összefonódik. Így válhat 

a ’Titanic’ romantikus víg-

játékká és a ’Brian élete’ 

életrajzi drámává. Sokszor 

a lelkes alkotók olyan hatá-

sok érnek el némi számító-

gépes trükkel hogy, amit 

látunk el is hisszük és mi-

kor mások megkérdezik 

tőlünk, hogy láttunk egy 

adott filmet és igennel fele-

lünk, akkor az elménkben 

teljesen más kép állhat ösz-

sze. Természetesen van 

néhány olyan próbálkozás, 

ami leginkább egy otthon 

felvett amatőr házi videó és 

a minősége nem éppen az 

igazi, de közöttük és van 

néhány egészen szellemes 

vagy jól összerakott. Elő 

szokott olyan is fordulni, 

hogy egy fanfiction video 

formában jelenik meg, ahol 

a szöveg feliratok formájá-

ban megjelenik a videóban 

és hol képekkel, hol zené-

vel és hol mindkettővel 

illusztrálják őket. Ezek az 

úgynevezett fanvideók. 

Vannak, akik ezek-

ben a videókban nem az 

általuk elképzelt történetet 

mesélik el, hanem a már 

eleve meglévő filmet elem-

zik ki. Ide tartozik Szirmai 

Gergő és a Hollywood Hír-

ügynökség. Ő valamikor 

saját maga által választott, 

valamikor a közönség által 

megszavazott filmeket sze-

di ízekre, de nem mind-

egyiket negatív értelemben 

és meg kell hagyni igen 

humoros módon. Így lett a 

T w i l i gh t  s o r oz a t bó l 

’mormon pornó kislányok-

nak’, Edward Cullenből 

’két lábon járó gyémánt-

gyűrű’ és Voldemortból 

’fehér dunakavics’ 

Természetesen a fil-

mek megőrzésén más mód-

ja is akad például az örök 

filmes szuvenírek. Manap-

ság a gyerekeknek gyártott 

iskolai füzetekre mindent 

rányomtatnak, akik az is-

kola első napján nem győz-

nek válogatni belőlük. Per-

sze ott vannak még a pó-

l ó k ,  a m e l y e k  a 

’Keresztapá’-tól kezdve 

Bud Spencerig minden 

megtalálható csak keresni 

kell. 

Ne feledkezzünk meg 

arról sem, hogy a filmek 

készítői  a filmek leforgatá-

sa után előszeretettel dob-

nak piacra’ hogyan készült’ 

című felvételeket ahol a 

kulisszák mögé is bepil-

lanthatunk.  

Jane Doe  

Kultúra: Magas és mély 
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Üvegfal mögött és után 

Érdekeltek a 68-as 
diáklázadások, kit ne ér-
dekelnének, mikor ma, 
itthon a tüntetéseken ha-
sonló ötletek merülnek 
fel, mint ami 1968. márc. 
22-én Nanterreben, a 
Sorbonne kihelyezett fa-
kultásán történt? Pár 
nap alatt kiolvastam a 
francia diákok lázadását 
leíró Merle regényét, aki 
ak k o ri ban ép p a 
nanterre-i egyetemen ta-
nított, így tökéletes rálá-
tása volt mindenre. Bár 
a figyelmemet lekötötte, 
nem igazán tudott ma-
gával ragadni az igaz 
történeten alapuló, valós 
személyek (pl. Cohn-
Bendit) mellett fiktív sze-
replőkkel színezett re-

Kultúra: Magas és mély 

gény eseménysorozata, 
melyben 140 diák elfog-
lalja az egyetem feudális 
rendszerét jelképező E 
tornyot. Talán nem ért-
hetem még meg, miért 
volt a 45 évvel ezelőtti 
egyetemisták szemében a 
tanárok épülete a hata-
lom szimbóluma. Miért 
sértés, ha leellenforra-
dalmároznak? Vagy a 
különböző baloldali moz-
galmak áradata riasz-
tott meg. (Ki a fene tudja 
nekem megmondani, 
hogy mégis mi a különb-
ség a maoisták, trockis-
ták és sztálinisták kö-
zött?!) 

A nap történelmi 
eseményeinek leírása te-
hát nem tetszett, a külön 
kis szálakon futó szemé-
lyes történetek viszont 
annál inkább! Melyik ti-
zenéves ne tudna azono-
sulni a szexuális feszült-
séggel küzdő, önmagát 
elfogadni nem tudó 
Jacquelinnel, az ösztön-
díjáért harcoló (Aktuális 
téma!) Ménestrellel, 
vagy a professzorába ki-
csit szerelmes Josettel? 
Merle akkor válik izgal-
massá, mikor a szemé-
lyes sztorikba ugrik bele, 
és az olvasók szeme előtt 

kelti életre a kitalált sze-
replőket, mindennapi 
problémáikkal, örömeik-
kel együtt. Ezt a szemé-
lyességet hiányoltam 
Merle egy másik, 
„Mesterségem a halál” 
című könyvéből, mely az 
Auschwitzi haláltábor 
igazgatójának történetét 
írja le. A fordított szem-
pontból való megközelí-
tést zseniálisnak tartom, 
de az írónak valahogy 
mégsem sikerült a – kü-
lönben nagyon eredeti – 
ötletet tökéletesen kidol-
goznia. 

Bár engem személy 
szerint Merle nem tudott 
meggyőzni arról, hogy a 
tanárok tornyának el-
foglalása valóban akko-
ra jelentőségű volt, a re-
gény mégis jó lehetősé-
get nyújt a 60-as évek 
diáksága élet- és gondol-
kodásmódjának megis-
merésére. Elvégre, a sa-
ját nagyszüleink nemze-
dékéről van szó (Igaz 
Franciaország és kis ha-
zánk akkor sem álltak 
azonos szinten.), s ki ne 
akarná tudni, milyen le-
hetett Mamuci 19 éves 
korában? 

Kisviking 
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Szól a duda s hív 

engem. 

 

Szól a duda s hív engem. 

Összetörted a szívemet. 

Így inkább elmegyek, 

De te elém állsz, és sosem enge-

ded 

Kínoz az emléked, szenvedek. 

Libabőrös a kezem, megtehe-

tem? 

Penge, lehet, hogy elérem, 

de nem tehetem. 

Csorba itt csorba ott, 

Te tetted ezt velem. 

Haláli vigyorral a fejeden, 

összetéped a lelkemet. 

Pusztulj te vész, 

Nyomorúságom, Szenvedésem, 

Engedj el! 

Szemed borostyánból fekete 

lett 

Te nem is vagy ember. 

Csepp csepp padlóra vércsep-

pen, 

lógó kezem, ragad s tapad mit 

tettem? 

Fájdalmam nem űzi el semmi, 

Álomvilágban élek s éltem ed-

dig. 

Átmelegedni, azt szeretnék, 

De szívem kihűlni látszik, 

Istenem segíts! 

Vérem színe pirosból kék, lát-

szik elszállt minden remény. 

Húsomba kés, nyomorúság, ez 

lettem én. 

                                 Pepi  

Irodalom: Ti írtátok 

Pofátlan-Felhő család 
Nimbusz sztratusz 20/b 
Troposzféra 
Légkör, Magyarország felett 
 
 

Tisztelt P. Felhő Család! 
 
 

Én, mint a magyar állampolgár, Gödöllő 
város lakosa, minden élőlény nevében panasszal szeretnék 
élni az utóbbi időben túlontúl sok, hó formájában hullott 
csapadék ügyében. 
Időjárás asszonnyal, az ön főnökével, már egyeztettem 
időpontot a mínusz öt Celsius fokos hőmérséklet miatt. 
Ennek ellenére az önök családja által hullajtott töményte-
len mennyiségű hó igen veszélyes a Föld nevű bolygón élő, 
otthonukból néha-néha előbújó emberek számára. Először 
is, már maga tény is felháborító, hogy azt képzelték, hogy 
létezik ember, aki felkészült olyan szélsőséges időjárási 
viszonyokra, mint hogy egy éjszaka alatt 20-30mm hó hul-
lik január közepén! Sőt mi több, így a lakosság akadályoz-
va van az ilyenkor szokásos ruhadarabok hordásában, 
mint trikó és rövidnadrág. Maguk ezzel a szégyenletes, 
előre be nem jelentett, váratlan lépéssel kabát hordására 
merik kényszeríteni az embereket! Ráadásul még mindezek 
után, a jég és hó miatt senki nem hordhatja a kívánt szan-
dálját, és kénytelen csizmát húzni! 
A fent említett kihágások miatt legyen szíves az idei ha-
vazást beszűntetni és azt a jövőben december 24-e és 26-a 
közé beszorítani! Amennyiben ennek nem tesz eleget, nem 
garantálhatom, hogy nem fognak cifra, változatos szitko-
zódások alanyává válni. 
 
Gödöllő, 2013. január 20. 
 

Tisztelettel, Lány a Kék Csizmában 
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Hozzávalók:  

2 hagyma 

1 tofu 

leveskocka 

6 répa 

6-8 fej gomba 

10-20 dkg csirkemell 

1 konzerv borsó 

4 tojás 

szója szósz, chili 

balzsamecet 

keményítő 

erőspista 

csíkokra vágjuk, mert úgy 

gyorsabban megfő.. A húst 

felkockázzuk és belerakjuk 

a vízbe. (Itt csak főzni kell, 

már nem szabad forralni!) 

Pár perc múlva belerakjuk 

a hagymát és a répát. Ha 

konzerv vagy előfőzött 

borsót használunk, azt is 

beleönthetjük a répával 

együtt. Mialatt fő, (néha 

persze meg kell keverni, 

nehogy leragadjon) elké-

szíthetjük a sűrítéshez a 

szószt.   

Szósz: 

Egy kis tálban össze-

keverünk 4 kanál szója-

szószt, 4 kanál balzsam-

ecettel, chilivel (kicsi so-

sem árt, az adja meg ezt a 

kis plusz ízt, nagyon finom 

lesz tőle) 5 púpozott kanál 

keményítővel és egy kis 

vízzel. 

Ezek után beletehet-

jük a levesbe a kockára vá-

gott tofut. Ez azért is fon-

tos, mert a tofu gyorsan 

felszívja a többi étel ízét, 

és így nagyon jó kiegészí-

tője a zöldségeknek.  

Pár percig hagyjuk 

összefőni, majd beleöntjük 

a szószt, utána pedig folya-

matos keverés mellett bele-

csurgatjuk a felvert tojáso-

kat. 

Miután minden zöld-

ség megpuhult, egyszer 

még felforraljuk a levest és 

már csak tálalni kell. És 

persze ebéd után eltűntetni 

a romokat a konyhában! :) 

Lány a Kék Csizmá-

ban 

Kínai leves: Mit tegyünk, ha nem jön házhoz? 

Életmód: Konyhától a kozmetikáig 

Bár a magyar konyha nagyon változatos és finom, néha nem árt egy kis fris-

sítés a mindennapos ebédekbe. Ilyenkor sokan rendelnek pizzát vagy kínai 

kaját illetve mennek el éttermekbe, mert ezeket az ételeket sokan túl bonyo-

lultnak találják egy fárasztó tanulással, munkával teli nap után. Pedig csak 

egy jó recept és kísérletező kedv kell egy finom vacsorához! :) 

Elkészítés: 

Felteszünk 2,5-3l 

vizet forrni egy leveskoc-

kával, amíg felvágjuk a 

hozzávalókat. Figyelni 

kell, hogy a répát vékony 


