A karácsony eredete
A karácsonyt szinte mindenki Jézus születésével és a szeretet
ünnepével azonosítja, kevesen tudják azonban, hogy milyen
gyökerekből táplálkozik és milyen történetből nőtte ki magát
pontosan a keresztény világ legjelentősebb ünnepe.
Pogány eredet
A téli napforduló már az ókorban is jelentős szerepet töltött be az
emberek életében. Nemcsak annak a jelképe volt, hogy a fény
győzedelmeskedik a sötétség felett, de az ünnepi rituálé a hidegben
és nélkülözésben élő emberek számára új erőt és kapaszkodót is
jelentett. Az ókori Rómában Szaturnália ünnepének hívták a
december 17-24-ig tartó időszakot. Zenés mulatságokkal,
lakomákkal és tánccal ünnepeltek az emberek, házaikat pedig,
fellelve a karácsonyfa állítás ősi gyökereit, örökzöld
borostyánágakkal díszítették. A Szaturnália egyébként egy pátosztól,
áhítattól mentes ünnep volt, a vidámság és az ajándékozás időszaka,
mely utóbbi a mai karácsonyok szellemét is meghatározza.
Jézus nyomában
Több mint három évszázad telt el Jézus születése után, amíg a hívők
valóban elkezdték ünnepelni a karácsonyt, azaz a Megváltó
világrajövetelét. Egyes feljegyzések szerint isz. 336-ban már
megemlékeztek Jézus születéséről, a IV. századtól pedig a legtöbb
keleti egyház átvette a karácsony ünnepét, december 25-én tartva.
Hogy miért pont akkor? Két magyarázatot találhatunk a pontos
dátum meghatározására: az egyik a már említett pogány ünnep
eltörlése, melyre nagy hangsúlyt fektetett az egyház. A másik kicsit

elvontabb indok, miszerint a világ teremtése tavasszal kezdődött
(március 25.), tehát Jézus fogantatása is e napra esett, ami a
december 25-i születéséhez vezetett. Kevesen tudjuk, hogy az
egyház számára kezdetben nagyobb ünnep volt a húsvéti feltámadás,
valamint a vízkereszt, csak később kapott létjogosultságot Jézus
születésnapja.
Bibliai történet
A ma ünnepelt karácsony a bibliai történetet eleveníti fel a vallásos
otthonokban évről évre. A galileai Názáretben élő Mária számára
Gábor arkangyal közölte, hogy Isten fiát fogja világra hozni. Mária
később férjhez ment Józsefhez, aki saját fiaként tekintett a
születendő gyermekre. Az állapotos Mária és József, miután a király
mindenkit visszarendelt szülőhelyére, elindultak Betlehembe. Jézus
végül egy istállóban született, bölcső híján pedig jászolba fektették.
A Megváltó születését csodák kísérték, egy közeli mezőn lévő
pásztorokkal egy angyal közölte, hogy megszületett Isten fia, a
három bölcs számára pedig az istálló fölötti csillag jelezte, hogy a
Messiás megérkezett.
A karácsonyi ünnep tehát, valamilyen formában már évezredek óta
létezik, így az év talán legfontosabb időszakának számít az emberek
életében. A hideg, sötét napokba fényt és reményt hozott a
történelem során mindenki számára.
Régi Zita, 10. osztály

Ha lemaradtál a szecskaavatóról és nem vagy éppen
egy barátkozós típus, főleg, ha az új emberekről van
szó, akkor sem kell bánkódj: a 9. osztályosok
képviseletében Emőke mutatja be a gólyákat.

A gólyák
Újak vagyunk, nagyszájúak és merészek. Olykor csöndesek,
de legtöbbször hiperaktívak. Az osztályunk összetartó. Persze
néha vitatkozunk, csakhogy nekünk legyen igazunk. Vannak
félénkek, nem sokat beszélő emberek az osztályban, de
mindenki kijön mindenkivel. Az osztályfőnökünk, Detti néni,
mindig segít nekünk, ha van valami baj. Nagyon jófej és
próbál minket megnevelni több-kevesebb sikerrel.
Szünetekben sokat nevetünk, vagy veszekszünk. Összetartó
az osztály, ha a házifeladat-másolásról van szó. Úgy érzem
egész jól beilleszkedtünk a suliba, bár a tanárokkal nem a
legjobb a viszonyunk. Ennek ellenére szerintem jó iskolába,
osztályba kerültem! 
Bogos Emőke, 9. osztály

Te ismered a tanáraidat? Ha nem, akkor jó lapot tartasz a
kezedben!
Iskolaújságunk szerkesztősége ugyanis lehetőséget kínál
neked arra, hogy jobban megismerd őket!
A decemberi számunk interjú alanya,

Káizerné Brandt Bernadett, Detti néni
aki a 9. osztályosok most kapott
osztályfőnökeként, illetve a gimnáziumi részleg
magyar nyelv és irodalom tanáraként ismert.

1. Ha jellemezhetné önmagát három szóval, mi lenne az?
– Becsület, türelem, szeretet.
2. Ha lehetne három kívánsága, mi lenne az?
– Mindig legyünk boldogok.
– Ne legyenek ellenségeskedések, igazságtalanságok.
– Ne fájjon soha semmi.
Ennyi elég is lenne nekem.
3. Már kislány korában tudta, hogy felnőttként tanár lesz?
Ha nem, mi szeretett volna lenni?
- Kémia-biológia szakos tanár szerettem volna lenni, mert
szerettem a tanáromat, aki ezeket a tárgyakat tanította. Már akkor
is tudtam, hogy tanár szeretnék lenni, csak éppen a szak változott
meg az évek alatt.
4. Jó tanuló volt? Szeretett iskolába járni?
– Kitűnő tanuló voltam mindvégig és – mint a legtöbb diák – az
jó osztályközösség miatt szerettem az iskolába járni.

5. Miért pont magyar szak?
– Szeretem hinni, hogy tudom uralni a szavakat és ki tudom
magam fejezni – egyértelműen, félreérthetetlenül.
6. Most jött vissza 3 év után tanítani. Nem furcsa, hogy
rögtön gimnazistáknak tanítja a magyar nyelvtant és az
irodalmat? Miért szeret a gimnáziumi részlegen tanítani?
- Tanítottam már ezelőtt is gimnazistákat, így nem volt fura. A
gimnáziumi részlegen főként azért szeretek tanítani, mert
szeretem azt, hogy akit érdekel a magyar, annak van saját
véleménye, így nem kell a sajátomat szajkózni. Beszélgethetünk
az adott tananyagról, témáról, műről, kifejezhetjük magunkat.
7. Ön szerint, melyek a legfontosabb emberi értékek?
- Ugyanaz, amivel saját magamat tudom jellemezni: egyenesség,
becsületesség, mások elfogadása.
8. Szabadidejében mit szeret csinálni? Van hobbija?
– Van szabadidőm? *nevet* Fürdőkád, gyertyák, illóolaj, erdő,
gyerek, férj kutya, kirándulás.
9. Új osztály, új kezdet, új emberek. Hogy érzi, az elmúlt 3
hónapban sikerült összeszoknia az osztályával? Mik az
erősségeik és mire kell még rágyúrniuk?
– Nagyon szeretem őket, mert nagyon jószívűek, segítőkészek és
hálásak. Egyelőre úgy érzem, meg kell érteniük, hogy elindultak
a felnőtt lét felé és a tetteikért felelősséget kell vállalniuk.
10.Ön szerint mi a jó tanár-diák viszony kulcsa?
- A kölcsönös elfogadás.
Az interjút készítette: Petz Éva, 12. osztály

Te mennyire ismered a környezetedet és a világot? Fel tudod sorolni
a Magyarországot határoló országokat? No, semmi gond, ha
nemleges a válaszod, ugyanis Bálint, a 12. osztály amatőr
földrajz-angoltudósa és meteorológusa bemutatja neked az
Európán belül és kívül található fontosabb országokat. Országvilágismertetőnk első számában Horvátországgal ismerkedhettek
meg. Felkészültél az utazásra?
Íme!
Éghajlat, földrajz
Horvátország három nagy földrajzi területre osztható, ezek éghajlata
eltérő. Észak-Horvátország éghajlata mérsékelten kontinentális, a
nyár száraz és forró, a tél pedig hideg és csapadékos. KözépHorvátország jellemzően hegyvidéki terület, a Dinari-hegység
északnyugat-délkelet irányban kettéosztja az országot. Itt hegyvidéki
éghajlat uralkodik. A nyár hűvös, a tél hideg és csapadékos.
Horvátország turisztikai szempontból legvonzóbb területe az adriai
tengerpart. Az ország tengerpartjainak hossza 1778 km, a szigetek
száma 1185, ezekből 66 lakott. A tengerpart három főbb részre
osztható: Isztriai-félsziget, Kvarner-öböl és Dalmácia. Itt a
mediterrán éghajlat a meghatározó. A partvidéken a nyár forró és
száraz, a tél enyhe és kicsit csapadékos. A napsütötte órák száma
2600 óra. Nyáron a tenger átlaghőmérséklete 25 – 27 °C.
A horvátországi szelek
Bóra (horvátul Bura, Jugo, Misztrál
Főbb turisztikai központjai (városok, régiók)
Isztria: Az Isztriai-félsziget Horvátország legészakabbra fekvő
tengerparti övezete. Közelsége és szépsége miatt, a magyar turisták
kedvelt célpontja. Turisztikai központjai: Pula és Poreč. Isztria
„fővárosa” Pula több ezer éves városként, történelmi látnivalókban is
bővelkedik természeti értékein túl.

Kvarner-öböl: A Kvarner-öböl Dalmációtól északra található,
Magyarországról szintén gyorsan megközelíthető. Központja Fiume
(Rijeka). Legnagyobb szigetei Cres, Krk, Pag, Rab és Lošinj.
Dalmácia: Az Adria egyik legkedveltebb, és legszebb régiója. Több
ezer szigettel és csodálatos partvidékkel. Legnagyobb városai:
Zadar, Šibenik, Split és Dubrovnik. Többek között itt található a
csodálatos Kornati szigetcsoport és a Krka Nemzeti Park is.
Nyelv: horvát
Viszontlátásra
Doviđenja
Jó reggelt
Dobro jutro
Jó napot
Dobar dan
Jó estét
Dobro večer
Jó éjszakát
Laku noć
Igen
Da
Nem
Ne
Köszönöm
Hvala
Beszél magyarul? Govorite li mađarski?
Nem tudok horvátul Ne govorim hrvatski
Időzóna: Magyarországgal megegyező
Hivatalos pénznem: kuna (kn), váltópénz: lipa (pl)
Jáhn Bálint, 12. osztály

Összeesküvés-elmélet

A összeesküvés-elmélet olyan közéleti álláspont, amely feltételezi,
hogy részben vagy egészében feltáratlan vagy indokolatlannak látszó
események, cselekmények mögött általa megnevezett csoport áll. Az
összeesküvés-elméletek többsége gyakran azért keletkezik, mert a
„hivatalos” álláspont tévesnek bizonyul, tehát nyilvánvalóan titkolni
akar valamit. Íme pár cikk a mostani összeesküvés-elméletekről.
Botrányos projekt: sikerült embert klónozni. Vajon igaz ez? Ha
igen,miért titkolják? Sokan hisznek abban, hogy ÉVA néven már
sikerült embert klónozni, csak titkolják. A klónozást a filmekben és
a scifi-irodalomban olyan technológiaként alkalmazzák, mely csak
bajt hozhat az emberiségre, így nem csoda, hogy a klónozási eljárás
félelmet és visszatetszést vált ki még azokból is, akik nem mélyen
vallásosak. Amikor 1996-ban Dolly, a világ első klónozott birkája
megszületett a skóciai Roslin Intézetben, a közvéleményt azonnal
megosztotta. Az összeesküvés-elméletekkel foglalkozó
szakembereket is sokkolta a hír, amikor a Clonaid - egy intézet,
melyet a földönkívüliekben hívő raeliánus szekta alapított bejelentette, hogy 2002. december 26-án délelőtt 11.55-kor az első
emberi klón megszületett. Az állítólagos klón neve ÉVA volt. A
raeliánusok egyik legfőbb célja egy tökéletes klónozási eljárás
kifejlesztése, mely halhatatlanná teszi őket. Igyekezetük alapja az a
nézet, miszerint az emberiség idegen megalkotói - az elohimok saját fajuk esetében is így érték el az öröklétet. A Clonaidban
folytatott törvényességi vizsgálatok egyike sem találta az életképes
klónokról szóló állításokat megcáfoló bizonyítékot. Ezek szerint
Floridában a hatóságok meglehetősen bizonyosak voltak abban,
hogy a világ első klónja tényleg létezik.

A rettegett titkos társaság. A még mindig létező Ku-Klux-Klant ma a
világ egyik legveszélyesebb szövetségének tartják. Semmi sem
félelmetesebb a szervezett gyűlöletnél. A Ku-Klux-Klan egyike a
legtöbbet szidott fajgyűlölő társaságoknak, már létezése is
félelemmel tölti el egész Amerikában a kisebbségek képviselőit,
illetve azokat is, akik csupán velük ellentétes nézeteket vallanak. Az
összeesküvés-elméletek hívei az olyan merész kijelentésektől sem
riadnak vissza, mint az, hogy nem más, mint a klán felelős a feketék
és zsidók ellen folytatott rasszista háborúért, többek között az
Afrikát sújtó apartheidért, emellett fontos szerepet játszott az AIDS
vírusának kifejlesztésében és terjesztésében is, a kormányzat fekete
ügyekkel foglalkozó hivatalainak oldalán. Az AIDS egy biológiai
fegyver, amit azért hoztak létre, hogy a feketéket lesöpörje a Föld
színéről. Jakob Segal, a Humbold Egyetem korábbi
biológiaprofesszora szintén azon a véleményen van, miszerint a
vírust az Egyesült Államok titkos hadászati laboratóriumaiban
fejlesztették ki, két másik vírus, a Visna és a HTLV-1 egyesítésével,
majd börtönökben tesztelték hatását és terjedését. A rasszista
megközelítést többen azzal is alátámasztják, hogy a feketék mellett a
homoszexuálisok körében terjedt el leggyorsabban a vírus, amit nem
lehet csupán a szexuális szokásokkal vagy a felvilágosítás hiányával
magyarázni. A klán napjainkban nem ismeri el a hasonló
feltételezéseket, ám az AIDS-szel kapcsolatban célirányos politikát
folytat. Sokaknak gyanúra ad okot, hogy a klán tagjai úgy vélik, a
betegség különféleképpen hat az egyes rasszokra, illetve, hogy
állítják, nem véletlen, hogy 70%-ban a feketéket érinti. Emellett az
AIDS vírusában is csak újabb és minden eddiginél erőteljesebb
indokot látnak arra, hogy a fehér lakosságot megóvják a feketéktől megoldásként meglepő módon épp a feketék kitoloncolását és a
karantént javasolják.
Kovács Ágnes, 12. osztály

Görbetükör
A különleges és a primitív találkozása
A minap történt az ominózus eset, amely felborzolta minden érző
diák és tanár kedélyeit, amitől – képletesen értve - kinyílt a
zsebünkben az a bizonyos bicska.
Minden ember tud róla, minden embert rettenetesen zavar, mégsem
beszélünk róla nyíltan, mert… Mert nem is tudom miért nem.
Maga az eset dühítő és megdöbbentő, tekintve, hogy az Arany János
Gimnázium mindig is az elfogadásáról, az emberségéről volt híres.
Sosem okozott különösebb problémát az, ha valaki valamivel
kilógott a többiek sorából, sőt, ahogy tudtuk, segítettük őt, hogy
„normálisnak”, teljes értékűnek érezze magát. Most azonban valami
félresiklott, valami végzetesen elromlott ebben a tökéletesen
működő makrovilágban, gépezetben.
Vannak olyan emberek, akiket csak úgy emleget a nagy többség,
hogy „mások”, „különcök”, akiket valamilyen oknál fogva kirekeszt
a társadalom. Előfordul persze az is, hogy a többség nem rekeszti ki
ezeket az embereket, hanem épp ellenkezőleg, a köreibe engedi őket,
hogy utána visszaéljen a „különcségükkel” és jót röhögjön a
markába, amikor sikerül megaláznia vagy éppen áttaposnia ezen a
„más” emberen. Ilyenkor persze megfogalmazódik a jóérzésű
emberekben, hogy azok a primitív, erkölcstelen idióták mégis mit
éreznek, amikor egy náluk, jóval jobb és különb embertársukat
alázzák és sértik meg, az alapvető emberi jogait teljes mértékben
elfelejtve. Mert ha hiszitek, ha nem, ezeknek a „különc” embereknek
is megvannak az alapvető emberi jogaik, amit ezek az újjal mutogató
menőgyermekek elfelejtenek. Ők is gondolkodnak, ők is éreznek, ők
is álmodnak, nekik is vannak céljaik. Ugyanúgy vannak szüleik és

testvéreik, délután iskola után ugyanúgy hazamennek, szeretnek
beszélgetni, szeretnek nevetni, szeretik, ha törődnek velük és
szeretik őket. Semmivel sem vagyunk náluk szebbek, jobban vagy
többek. Sőt!
Nagyon sajnálom azokat az embereket, akik nem képesek elfogadni
egy embertársukat, akik visszaélnek azzal, hogy ők „erősebbek”,
mások, mint az az ember, aki kilóg a sorból. Valójában ez csak arról
árulkodik, hogy rendkívül alacsony érzelmi és mentális
intelligenciával rendelkeznek, mert ha ez fordítva lenne, akkor talán
látnák, hogy a különcök valójában különlegesek, ők maguk pedig
nem mások, mint embertelen, rettenetesen buta, elferdült lények.
Zárásként csak annyit jegyeznék meg, hogy akinek nem inge, ne
vegye magára a fent leírtakat.
Petz Éva, 12. osztály

Japán karácsonya
Japánban nincs sok keresztény, jóval több a sintoista és a
buddhista hívő, ezért nem nagyon ünneplik a karácsonyt,
csak kevesen.
Amikor közeledik az ünnep a japánok a házukat
karácsonyfával és Mikuláscsizmával díszítik. A város tele
van csillogó, fényes dísszel és világítással.
Karácsonykor összejöveteleket rendeznek, különleges
ételeket, illetve pezsgőt isznak. Sok japán családban
sütnek hagyományos karácsonyi tortát.
A gyerekek nem maradnak le az ajándékról, Santa
Korusko, más néven Hoteiosho hozza őket.
A japán fiatalok a többi országhoz képest többen töltik
az ünnepeket a kedvesükkel, mint a családjukkal.
Szenteste sokan asztalt foglalnak az étteremben.
Ferger Ivett, 12. osztály

Margaret Mitchell: Elfújta a szél
Margaret Mitchell több mint 10 évig írt művét a hitelesség
érdekében tartotta vissza. Hűen akarta tükrözni a 19. századi
Amerika észak és dél ellentétét.
A polgárháború zavaros időszakában a módos és gyönyörű, és
mindössze csak tizenhat éves Scarlett O'Hara kemény
megpróbáltatásokon megy keresztül. Először nagy szívszerelme,
Ashley Wilkes közli vele, hogy megkéri a naiv unokahúga, Melanie
kezét. Aztán a jenkik támadásával csaknem elveszti a család
ültetvényét, amit a rabszolga felszabadítás után saját két kezével kell
megművelnie.
Scarlettnek két férjet kell letemetnie, miután a mindig mogorva és
házasságellenes, mindemellett jó üzleti érzékkel rendelkező Rhett
Butler megkéri a kezét. Már úgy látszik Scarlett megtalálta a
tökéletes férjet és az igaz szerelmet, csakhogy…
A regény 12 évet felölelő, szerteágazó történetében nem csak a
szereplők, hanem egész Amerika is megváltozik. A regény
cselekménye nyitott marad az olvasó előtt.
Margaret Mitchell elnyerte a Pulitzer-díjat, és négy évvel a könyv
megjelenését követve filmet is készítettek belőle.
Ferger Annamária, 12. osztály

Az Ibolyák színdarab készülőben!
Molnár Ferenc „Az ibolya” című színművén dolgoznak az Arany
János Gimnázium drámásai. A színdarab egy komédia, miben
szeretnénk nektek megmutatni a nők sokoldalúságát és azt, hogy a
megfelelő ember megjelenésével az életetekben megváltozhat a
véleményetek valamiről, avagy valakiről. Ezért is írtuk át már a
címét is „Az ibolyákra”. A színdarabban lévő csavarral meglátjátok,
milyen csodálatos is lehet és mennyire megszerethetitek azt amit
nem ismertek és ezért most talán utáltok. Röviden elmondanám
nektek, hogy miről is szól.
Egy színigazgató meghallgatást tart egy operetthez. A sorra jövő
hölgyek a fáradt és mérges direktor urat elcsábítani szeretnék mert
tehetségükkel képtelenek lennének bejutni… mivel nincs nekik! Az
igazgató úr jó barátja a melegszívű és naiv zeneszerző rossz
szemmel nézi ahogy barátja sorra dobja ki a csinos „hölgyeket”.
Eldöntik hogy szerepet cserélnek hogy a szerző úr bebizonyíthassa
igaza van és barátja moralista. Az igazgató úr szolgának álcázza
magát míg a szerző a helyébe lép. És ekkor jön a csavar. Az ajtón
belép az ibolya természetű leány és megragadja a szerző szívét, aki
az igazgató úr minden jelzése ellenére szerződtetni akarja. A végét
már nem mondanám el nektek nézzetek meg minket. Az előadás
időpontját majd tudatjuk veletek!
Borbáth Nikolett

Nincs semmi ötleted karácsonyra? Már hetek óta töröd a fejed, hogy
mit vegyél a családtagjaidnak a szeretet ünnepére? Íme, néhány ötlet
a Vikiktől, hogy segítsenek megszüntetni a karácsonyi
ajándékparát.

Ideális karácsonyi ajándékok!
Kedves, és valóban személyes ajándék karácsonyra az
egyedi fényképpel vagy szöveggel ellátott, fotógravírozott
meglepetés, amely képes megörökíteni és felidézni életünk
legcsodálatosabb pillanatait az egyedi ajándéktárgyakon. Az
így elkészített ajándékok nemcsak e szent ünnepen, hanem
mindig képesek boldog és örömteli perceket szerezni a
megajándékozottnak és az ajándékozónak egyaránt.
Nőknek: Barátnőknek, testvérnek, anyunak és nagyinak nem
könnyű megtalálni az ideális karácsonyi ajándékot. Ékszer
minden mennyiségben, ékszertartó fa vagy doboz, fényképes
piperetükör, ruházati ajándékutalvány vagy smink tökéletes
karácsonyi ajándék nőknek!
Férfiak: Vásárolni szerencsére bőven lehet bármit, de mégis
mit? Egy nyakkendőt? Egy pár zoknit? Inget, nadrágot?
Ezek már mind kimentek a divatból, mármint az ajándékozás
terén. Próbálj meg inkább valami ötletesebb ötlettel előjönni
és így legalább a megajándékozott személynek nem kell
kínosan felvennie a pléhpofát, hogy nemtetszésének is
örülhessen. Nincs olyan, hogy ideális ajándék. Minden férfi
különleges, mindenkinek más a személyisége, mindenki
másért rajong, és mindenkinek más tetszik. Íme pár ötlet:
egyedi, gravírozott ékszer/óra, stílusos DVD tartó a filmeknek

vagy videóknak, parfüm vagy esetleg pénztárca tökéletes
ajándék.
Szerelmespároknak: Sokszor annak a legnehezebb ajándékot
venni, aki a legközelebb áll hozzánk. Kezünk munkája,
fehérnemű. De egy fotóalbum közös képekkel és az ahhoz
tartozó kis emlék boldog perceket okozhatnak a
szerelmeseknek.
Hammer és Jónás Viktória, 10. osztály

Időjárás előrejelzés
Az előttünk álló időszakban az ilyenkor megszokottnál kissé
hidegebb időjárás várható. A hétvégén lehullott hó mennyisége
egyre nagyobb valószínűséggel megmarad Karácsonyig. A
hőmérséklet csúcsértéke napközben is csak 0 fok alatt,illetve
közelében fog alakulni a héten többször várható kisebb
hószállingózás, havazás. Kiadósabb csapadék a hétvégétől
várható,ami hó formájában fog esni!
Európa szerte beköszöntött a tél, Franciaország után Belgium,és
Németországot is lebénították a kiadós havazások!
Jáhn Bálint, 12. osztály

A következő cikk csak csajoknak íródott,
de dekoratív hímnemű olvasóinknak is
hasznára válhat talán, már ami
a ruhatáruk színösszeállítását illeti.
Divatguruk figyelem: trendtippek
következnek Nórika jóvoltából!
A divat
De mi is a divat? Mindenkor az, amit szívesen viselünk? Egyáltalán
nem, ha öltözködésről beszélünk. De öltözködésről kell beszélnünk,
mert ha divatot emlegetünk, akkor majdnem kizárólag ruha
viseletekről elmélkedünk. Néha ékszerről, sminkről stb. Szóval a
divatba jött ruha sokkal inkább az, amit valaki útjára indít vagy
szándékosan, vagy teljesen véletlenül.
De beszéljünk a mostani divatról, öt pompázatos szín amit bele
vihetsz a hideg hétköznapjaidba.
Arany minden mennyiségben
Az arany már tavaly télen is hatalmas sláger volt. Idén már csak
azért sem lehet elvonatkoztatni tőle, mert egy másik trend is erősíti.
A tervezők egyik legnagyobb dobása a hideg szezonra a barokk
túldíszítettség, a gazdagon burjánzó növényi motívumok - indák,
virágok, levelek voltak, amelyek aranyszínben jelennek meg a
legkülönbözőbb ruhadarabokon. Az arany természetesen önmagában
is megállja a helyét - a flitteres dzsekik, a csillogó pulóverek, a
csillámos cipősarkak is aranyszínben pompáznak. Az arany
szerencsére mindenhez illik, így a kombinálással senki nem nyúlhat
mellé, az arany viszont sokféle lehet: a sárga arany inkább a meleg
típusnak, a homokfényű, világos árnyalata pedig a hideg típusnak áll
jól.

Narancspirostól a burgundiig
A vörös az egyik legizgalmasabb szín a palettán, amelyre nézve
egyszerűen megemelkedik a pulzusszám. Míg egy klasszikus, fekete
vagy barna blézert valószínűleg te sem neveznél a ruhatárad
különleges és meghatározó darabjának, egy piros kabátot vagy ruhát
annál inkább, még akkor is, ha nem a legnagyobb kedvenced ez a
szín. Idén ősszel a vörös számtalan árnyalata divatos az év színének
választott!
Likőrzöld
A Pantone a 2012-es őszi-téli trendszínek közé választott egy
különleges, zöldessárgás árnyalatot, amelyet a chartreuse nevű
gyógynövénylikőrről nevezett el. A szín számtalan másik őszi
trendszínnel eszméletlenül jól mutat: viselheted ciklámennel,
szürkével, a tavalyról is ismert récezölddel is. A legjobb benne, hogy
legálisan viselhetsz vidám színű darabokat ősszel és télen is.
Élénk kékek
A kékek idén ősszel nem a színpaletta mellékszereplői. Az élénkebb
árnyalatok, mint a kobaltkék, a királykék vagy a sportos olimpiakék
sokszor tűntek fel a bemutatókon - de egyre több üzlet kínálatában is
jelen vannak. A kék ruhát vagy kabátot pontosan úgy kell viselni,
mint a piros rúzst, ami mindenkinek jól áll feltéve, hogy a megfelelő
árnyalatot választja.
A lila ötven árnyalata

Már megint a lila? - kérdezhetnéd. Igen, a lila idén ősszel nagy
erővel és a legkülönbözőbb árnyalatokban tér vissza. A kifutón
gyakran látni, hogy a modelleket tetőtől talpig lilába öltöztetik, de
azért ezt csak annak javasoljuk a hétköznapokon, aki pont úgy képes
viselni a ruhadarabokat, mint a modellek. Rockosíthatod feketével,
vagy még feltűnőbbé teheted pirossal is. Barnával vagy a lila egyegy másik árnyalatával szelídítheted is.
Rudics Nóra, 10. osztály
Gondolom ti is ismeritek azt a sablonos mondókát, ami úgy
kezdődik, hogy „Mivel a föld kerek…” és említésre kerülnek
benne a rockerek és a raperek. Oké, oké, ismerjük be, ez a
két zenekedvelő csoport soha az életben nem fog egymással
dűlőre jutni, ahogy ez a mondókából is kiderül, de mi a
helyzet a DJ-k zenei világával?
Nos, erre a kérdésre ad választ
Dominik, aki szintén DJ-ként
tengeti hétvégéit és a néha
a hétköznapjai is.
Íme:
A Morrison’s Ligetben tartották az idei év legnagyobb buliját: a
Ballantine's Music Awards 2012 keretében a hagyományokhoz
híven a Magyar Lemezlovas Egyesület adta át a szakmai
díjakat, és a Facebookos közönségszavazás nyertese is
megkapta az elismerését!
A DJ Newl és DJ Whiteboy által celebrált eseményen beszédet
mondott a Ballantine’s képviseletében Mosonyi Csaba, a DJ
Szövetség nevében pedig Jeszenszky Zsolt köszöntötte a

közönséget. A díjátadó első felében gazdára talált a legjobb
külföldi DJ elismerése, aki Miklov lett, a szakmai zsűri szerint
az év felfedezettje Chris Lawyer, aki egyben a
közönségszavazást is megnyerte. A díjátadó első része után
DJ Junior pörgette a lemezeket, aki mellé egy élő remix
előadásra becsatlakozott Janicsák Veca. DJ Junior
Sterbinszkynek adta át a DJ pultot, aki először Vecával közös
dalait játszotta le, majd a szett végén Vastag Csaba is
csatlakozott hozzá egy live act erejéig.Ezután kiderült, Az év
DJ-je a közönségszavazatok alapján DJ Sterbinszky, aki
megismételte tavalyi sikerét. Az idei közönségszavazás egyik
újítása volt, hogy a Ballistar pop-rock kategóriában nyertes
előadó egyik dalát remixelni fogja a közönségszavazást
megnyerő magyar DJ! Mivel a pop-rock kategóriában Vastag
Csaba nyert, így a díjat is ő adta át DJ Sterbinszkynek, akivel
a jövőben együtt dolgoznak majd Vastag Csaba egyik újabb
slágerének remixelésén. Spigiboytól, a DJ szövetség
alelnökétől kapta meg az év DJ-je szakmai díját Bárány Attila,
aki meghatottan köszönte meg a közönség valamint a
producerek és családja támogatását az elmúlt évek során.
Az életműdíjat a szakma igazi nagy öregje, az egyes számű DJ
igazolvánnyal rendelkező lemezlovas, Cintula kapta a DJ
szövetség elnökétől Jeszenszky Zsolttól.
A rendezvényen a magyar DJ világ színe-java képviseltette
magát, hazánk legnagyobb klubjainak, diszkóinak
tulajdonosaival és egy pohár Ballantine’s whisky társaságában
vitatták meg a szakma elmúlt évi történéseit és terveiket a
jövőre nézve.
Farkas Dominik, 12 osztály
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Vízszintes:

Függőleges:

1. Name of the night of the 24th
December
2. This is a nice greentree. People have
in their home or outside and like to
decorate it.
3. Father Christmas
4. Something with small white berries
that is put above the door.
6. These nice and glittering things that
make the home look more attractive
at Christmas.
8. points of light in the sky at night.
10. Santa Claus comes through it.
11. An animal which has a lot to do at
Christmas.
12. A bush with leaves and red berries.
13. Its colour is white and it is very cold.
When there is enough of it, you can
go skiing.

1. the name of the 25th December
2. These children go from house to
house around Christmas.
5. name of the 26th December.
7. Children hang them up on 24th
December.
8. Something that slides over snow.
9. Children (and parents) like them
very much at christmas, and give it
to each other.
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Varga Renáta, 12. osztály
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Foci és F1 rajongók figyelem! Az Arany Tükör útjára indította az
újdonságnak számító sportrovatát, melyben gimnáziumunk
sportemberei fognak híres sportemberekről írni. Decemberi
sportrovatunkban először Neymar Santos focistát és Lewis Hamilton
F1-es pilótát ismerhetitek meg közelebbről
Tamás Dani és Sárközi Roland jóvoltából.

Neymar Santos
Neymart 2003-ban szerződtette a Santos, hat évvel később
2009 március 7-én 17 évesen debütált az Oeste elleni 2-1-es
siker során. A következő héten is lehetőséget kapott a Mogi
Mirim ellen. Első gólját a Paulista-bajnokság elődöntőjében
szerezte a Palmeiras ellen április 11-én, az ő góljával győztek
az Estádio Vila Belmiro stadionban.A döntőben azonban
összesítésben 4–2-re kikaptak a Corinthianstól.
2010. április 15-én, Neymar öt gólt szerzett, a Guarani elleni
8–1-es győzelem alkalmával a brazil-kupa
nyolcaddöntőjében.A 2010-es Paulista-bajnokságban Neymar
14 gólt lőtt 19mérkőzésen, és végül ők lettek a bajnokok.
Neymar kapta a legjobb játékosnak járó díjat.
Neymart már most a brazíliai bálványokhoz hasonlítják, mint
például Pelé és Robinho.2010 júniusában a Santos
visszautasította az angol West Ham United 12 millió fontos
ajánlatát Neymarért. Neymart szintén szóba hozták már több
európai nagy csaptattal is: Manchester United, Feyenoord,
Internazionale,Real Madrid,Chelsea,Juventus.

Brazil-válogatott
Neymar játszott hazája U17-es csapatában a 2009-es U17-es
labdarúgó-világbajnokságon, egy gólt szerzett japán
ellen.Azon brazíliai labdarúgók közé tartozott, akiket Pelé és
Romário szívesen látott volna Dunga keretében a 2010-es
labdarúgó-világbajnokságon.Az országban az volt az elterjedt
vélemény, hogy Neymar megérdemelné, hogy helyet kapjon
Dunga csapatában, a szurkolók aláírásgyűjtésbe kezdtek, ezt
végül 14 000 írták alá, Dunga a hatalmas nyomás ellenére
sem választotta be Neymart a 23 fős keretbe.
Bár azt Dunga is elismerte, hogy Neymar rendkívül
tehetséges, viszont állítása szerint Neymar még nem
rendelkezik elég nemzetközi tapasztalattal.2010. július 26-án a
brazilok új a szövetségi kapitánya Mano Menezes behívta
megfiatalított csapatában, augusztus 10-én kezdőként
szerepelt az USA elleni barátságos mérkőzésen a 11-es számú
mezben. Debütálása után a 28. percben fejjel szerzett
vezetést André Santos szöglete után, a mérkőzést 2-0-ra
nyerték.
Neymar ünnepel a skótoknak lőtt gólja után Andre Santossal
és Ramiressel 2011. március 27-én 2011. március 27-én
Skócia ellen kétszer volt eredményes az Emirates Stadionban.
A mérkőzésen a szurkolók egy banánt dobtak felé, amely
Neymar szerint rasszista skótok lehettek. Később egy német
diák elismerte, hogy ő dobta a banánt. A Skót Labdarúgószövetség kérte a brazilt, hogy kérjenek bocsánatot a skót
drukkerektől.
Tamás Dániel, 12. osztály

Lewis Carl Davidson Hamilton
1993-ban, nyolcévesen kezdett gokartozni (Nico
Rosberggel egyidőben). 2000-ben versenyzett először
formulaautóval. 2002-ben és 2003-ban a Brit Formula Renault
sorozatban versenyzett a Manor Motorsportnál. A 2002-es
összetettbeli harmadik helyezés után 2003-ban megnyerte a
bajnokságot. 2004-től 2005-ig az Európai Formula–3-as
bajokságban indult. A Manor Motorsporttal 5. lett 2004-ben, a
következő évben, már az ASM versenyzőjeként pedig a
sorozat bajnoka lett. A GP2-ben 2006-ban debütált
az ART csapatnál Alexandre Prémat csapattársaként, és
azonnal meg is nyerte a bajnokságot, Nelson Piquet Jr. előtt.
A Nürburgringen aratott kettős győzelmével Nico
Rosberg után ő lett a második olyan versenyző a GP2-ben,
aki az adott pályán rendezett hosszú- és sprintfutamot is
megnyerte. Ezt az eredményét hazai versenyén, Silverstoneban is megismételte. A végső győzelmet Monzában szerezte
meg, Giorgio Pantano kizárásának köszönhetően. Miután az
év végén Juan-Pablo Montoyát követve Kimi Räikkönen is
távozott a McLaren Formula–1-es csapatától, 2007ben bemutatkozhatott az autóversenyzés legfelső
kategóriájában.
2007-ben ő lett az első színesbőrű pilóta a Formula–1-ben.
A McLaren csapatfőnöke,Ron Dennis – akit Hamilton már
régről ismert, és még gokartos korszaka alatt kijelentette neki:
„Ron, egyszer a te csapatodban fogok versenyezni!” –
szerződést kötött Hamiltonnal, és cáfolta az esetlegesen faji
hovatartozásra összpontosuló reklámkampányokat. Hamilton
kijelentette: örül, hogy a McLarennél versenyezhet
tapasztaltabb csapattársa, az akkori címvédő Fernando

Alonso oldalán. A szezon során azonban egyre inkább romlott
a két versenyző viszonya. A konfliktusok csúcsa a magyar
nagydíj volt, ahol Alonso akadályozta Hamiltont az időmérő
edzésen, bár előtte Hamilton is megszegte azt a
megállapodást, miszerint Alonsót előre kellett volna engednie
az etap alatt. Alonsót ezért azzal büntette a versenybíróság,
hogy öt rajthellyel hátrébb sorolták. A nagydíjat Hamilton
nyerte.
2008-ban Lewis Hamilton lett minden idők legfiatalabb
Formula–1-es világbajnoka. Csapata, a McLaren azonban
alulmaradt a Ferrarival szemben a konstruktőri
világbajnokságban.
2009: Az év során 49 pontot szerzett, amellyel az ötödik
helyen végzett az egyéni világbajnokságban. Főleg neki
köszönhetően – csapattársa, Heikki Kovalainen jóval
gyengébb szereplése miatt – sikerült a McLarennek a
konstruktőri pontverseny harmadik helyén végeznie,
mindössze egy egységgel maga mögé utasítva a
rivális Ferrarit.
2010: Brazíliában mind az időmérőn, mind a futamon 4. lett,
ami egyben azt is jelentette hogy matematikai esélyén túl már
nem sok lehetősége volt a világbajnoki cím megszerzésére.
Csapattársa mögötte ért célba, 5. lett, ezzel Jenson Button
kiszállt a bajnoki csatából. A bajnokság négyesélyessé vált.
Abu-Dhabiban a 2. helyről rajtolt,mindössze 31 ezred
másodpercel elmaradva Sebastian Vetteltől. A futamon
ugyanitt ért célba és mivel Vettel nyert Webber
nyolcadik,Alonso pedig hetedik lett,így Vettel lett a
világbajnok,Hamilton a 4. helyen végzett 240 ponttal.

A 2012-es év, az időmérők tekintetében, remekül kezdődött: a
szezonnyitó Ausztrál, majd a Malájziai nagydíjon is a pole
pozícióból rajtolt, de meglepő módon egyik rajtelsőségét se
tudta győzelemre váltani. Csapattársa Button 1 győzelmet
szerzett, míg ő két futamon két harmadik helyet - a bajnokság
ötödik helyén áll.
Sárközi Roland, 9. osztály

