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Divat
Mit hordjunk idén télen? Mi divat és mi nem? A
2011/2012 téli divatot néhány egészen őrült ötlet jellemzi, de helyet kaptak a jól megszokott
darabok is. Néhány trendet tavalyról megtartunk, ilyenek a hatalmas non-figuratív minták, a
leopárd minta, a kötött felsők, és azok, akik nemet mondanak az androgün viseletre, maradnak a
redőzött ruhák és a fodros felsők is.
...folytatás a 7. oldalon

… folytatás a 8. oldalon

A Passeridae – verébfélék- egy új faját fedezték fel

Az új verébfaj egyedei sokkal színesebbek, szépen énekelnek, ügyesen
ugrabugrálnak, sőt táncolnak is! Tömegesen, két csoportba tömörülve 2011.október 14-én jelentek meg iskolánk
aulájában. A kis verebek mindent megtettek a közönség szórakoztatásáért,
és minden próbát kiálltak. Ezek után
az iskola vezetősége ARANY VEREBEKNEK ismerte el őket. Két alfajuk a
4/9-es és a 8/9-es csoport. Bátran
vállalják verébségüket, hiszen Edith
Piaf is így kezdte! Ők nem költöző,
vándormadarak, hiszen itt maradnak
egész évre, sőt jövőre is.
Alföldi Dániel
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Sorozatajánló
90210..
..a kilencvenes
évek
klasszikus
tini sorozatának, a Beverly
Hills 90210-nek a felfrissített változata, amely 2008-ban debütált az
Egyesült Államokban. A sorozat feldolgozását, amely sokkal modernebb,
izgalmasabb, és túlfűtöttebb az amerikai CW csatorna, csak úgy reklámozta, hogy: "Amerika kedvenc irányítószáma visszatér!". A sorozat tinédzse-

Filmajánló
Szilveszter éjjel
A Valentin-nap alkotóitól már megszokhattuk, hogy filmjeikben
csupa „A” listás sztárok szerepelnek.
Nincs ez másképp a következő mozijukban sem, amit egy újabb össznépi
ünnephez, a szilveszterhez kötöttek.
A helyszín New York, a téma pedig
változó.. Van aki újrakezdeni, van aki
befejezni akar... De egy közös bennük:
a szerelem körül forog az életük.

Könyvajánló
Az út
( Cormac McCarthy)
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rekről szól, akik a Beverly Hills
gimnáziumba jártak, ezt követően pedig a Caiforniai Egyetemre. Harry
Wilson a családjával együtt Kansasből
visszaköltözik Beverly Hillsbe, és ő
lesz a gimnázium új igazgatója.
Beverly Hills-be élve rájönnek, hogy
mégsem fenékig tejfel az élet itt
sem..

Vass Fruzsina

Kilencedjére is
One Tree Hill !
2012. január 11-én
újra indul a Ma-

gyarországon is híres Tuti Gimi. Aki
látta a 8. évadot, mindenképpen várja
a folytatást, hisz a két évad között
nem lesz túl nagy időugrás. A készítők
szerint,ez lesz az utolsó évad, így
Hilarie Burton ( Peyton) és Chad Michael Murray ( Lucas ) is visszatér elköszönni a sorozattól. Egyenlőre 13
részre terveznek, de a sorozat sikerétől függően forgatják majd a következő részeket. Várhatunk veszekedéseket, megcsalásokat, de a gimis történetek már a múlté... A felnőtt világ
valóságosságával kell szembenéznünk !

Varga Dóra

A színészgárdában olyan neveket találhatunk, mint a tini kedvenc Zac
Efron, vagy a férfiak szőke álma
Katherine Heigl .. ha kíváncsi vagy,
december közepétől már meglesheted
a moziban !

dekről, méghozzá a szolgálók nézőpontjából. Hosszas rábeszélés után
Aibileen (Viola Davis), Skeeter legjobb barátjának házvezetőnője, a
hallgatást megtörve elsőként mesél a
kívülállók számára zárt fekete közösVarga Dóra
ség félelmeiről. Annak ellenére, hogy
Skeeter életre szóló barátságait kockáztatja, Aibileennel közösen folytatA segítség
ják a kutatást, és hamarosan több
nővel találkoznak, akik szeretnék elSkeeter (Emma
mesélni történetüket, és kiderül, sokStone) a főiskokal több mondanivalójuk van, mint amila
befejezése
után újságíróként próbál pénzt keres- re számítottak.
ni, de elhatározza, könyvet ír az elő- Vass Fruzsina
kelő déli családoknál szolgáló cselé"megmenteni" fiát a rosszabb haláltól? A Földön, ahol az emberi élet az
utolsó, a ragadozók saját fajtájukra
vetemednek. Apa és fia vérengző szerencsétlenek közt próbál eljutni az
óceánpartra egy új élet reményében,
és ha ez a vágyuk sem teljesül, legalább végre föladhatják…
Cormac McCarthy a felkavaró történet kegyetlen kulisszái közt, egy apafiú kapcsolat felejthetetlen dialógusaiban kérdez rá az ember alapvető értékeire: a hit, a remény és a szeretet
erejére. Ám a válaszokat ezúttal is
olvasóira bízza. Megrendítő utópiája
2007-ben elnyerte a Pulitzer-díjat.

titkaira? Jordan, a világhírű modell elmeséli,
hogy mitől változott meg
az élete egy szempillantás alatt.. Hogyan került
közel egy szemtelenül
jóképű, ám veszélyes
zenészhez, s hogyan találta fel magát a dúsgazdagok rózsaszínnek tűnő életében. Nemcsak a
szerelem hanem a drog függőjévé is
lehet válni ebben a világban, ahol a
veszélyes kalandok csak követik egymást. Katie Price , akit Jordan néven
ismer a modell szakma, először önéletrajzi könyvekkel jelentkezett, de az
Angel című regényéből 6 hét alatt
több mint 300ezer példány kelt el.
Szerintem megéri csekkolni !

Hamu szitál folyton a
láthatatlan égből, ahol a
nap többé sosem mutatja meg arcát az
elpusztult világnak. A "vég" után apa
és fia bandukolnak éhezve és fázva az
úton, keresve a maradék kis jót, ami
túlélhette a pusztulást. Az anya már
föladta a keresést. A férfi pisztolyában már csak két golyó van, ami kevés
az ellenség legyőzéséhez, viszont éppen elegendő önmaguk legyőzéséhez Vass Fruzsina
és az Isten végső megtagadásához.
Vajon mikor tudnak teljesen lemondani Angyal (Katie Price)
Varga Dóra
a reményről és vajon képes-e a férfi
ennyire drasztikus módon
Ki ne lenne kíváncsi a celebek életének

Receptajánló
M&M’s muffin

Mézeskalács

10 dkg margarin
25 dkg liszt
15 dkg cukor
1 csomag vaníliáscukor
Fél csomag sütőpor
2 tojás
1 csomag főzős vaníliás pudingpor
25 dkg túró
1 dl tej
1 zacskó M&Ms
2 tábla csoki

1 kg finomliszt
30 dkg porcukor
1 csipet só
30-40 dkg virágméz
3 tojás
3 evőkanál margarin
1 teáskanál szódabikarbóna
3 dkg fahéj
1 dkg őrölt szegfűszeg
1 csomag mézeskalács-fűszerkeverék

Előmelegítem a sütőt 180 fokra. A tojásokat kettéválasztom, a fehérjét kemény habbá verem.
A sárgáját a cukorral, vaníliás cukorral és vajjal habosra keverem. Az egyik tábla csokit apró darabokra vágom. A többi hozzávalót lassan hozzávegyítem. Legutoljára a tojáshabot dolgozom bele. Kenhető, habos maszszát kapunk.
A muffintepsit kibéleljük muffinpapírral, és a háromnegyedéig megtöltjük a formát. 20-25 percig sütjük, tűpróbával ellenőrizzük a tésztát,A legjobb díszítés, ha a
másik tábla csokit kevés olajjal megolvasztjuk, a
muffinokat belemártjuk, és a tetejét megszórjuk a
drazséval.

Vass Fruzsina

A lisztet, a porcukrot, a fűszereket és a szódabikarbónát átszitálva összekeverjük egy tálban. Beleütjük a 3
tojást, majd a margarinnal együtt összedolgozzuk,és
hozzáöntjük az üvegben forró vízbe állított, meglangyosított mézet. Ha összeállt a tészta, 3-4 órára pihenni
hagyjuk, majd több részre osztjuk. Egyszerre csak egy
cipót nyújtunk ki 3-4mm vastagságúra, és a formáink
segítségével kiszaggatjuk a mézeskalácsot. A tepsibe
használjunk sütőpapírt, majd közepes lángon hagyjuk
sülni. Ha aranybarnára sült és meghűlt, elkezdhetjük a
díszítést. Jó étvágyat !

Varga Dóra
5/13
Ákli Oktávia ELTE tanító szak
Apagyi Beáta DE biológia szak
Bagaméri Babett Pázmány Péter Egyetem anglisztika
Dudka Mihály Sipkai Barna Szakközép kereskedő
Erdős Zoltán Németországban kézilabdázik
Ferenczi Tamás DE informatika szak
Gadnai Attila NyF földrajz szak
Guba Vanda DE gazdálkodás és management szak
Kiss Ábrahám Sipkai Barna Szakközép vendéglátás
Klenovszky Dóra DE anglisztika szak
Kovács Kristóf NyF földrajz szak
Mező István DE általános orvosi szak
Miló Adrenn Budapest OKJ fényképész
Német Cintia Sipkai Barna Szakközép vendéglátás
Papp Enikő DE biológia szak
Prokop Ottó DE gazdálkodás és management szak
Sárosi Adrienn Debrecen AJK igazgatás szervezés
Seres Réka DE környezetvédelem
Szabó Erika Károlyi Róbert Főiskola Mezőgazdasági
Manager asszisztens szak
Szanics Péter Sipkai Barna Szakközép vendéglátás
Szikszai Gábor DE mérnök informatikus szak
Szondy Renáta DE gazdálkodás és management
Tóth Alexandra Szechenyi Szakközép titkárnő
Tóth Krisztina NyF biológia szak
Tóth Márton Discimus Üzleti Iskola fogtechnika
(Debrecen)/ NyF-GTK levelező
Vasas György Dolgozik
Vicei Tamás NyF biológia
Vitáli Emese NyF tanító szak

8/12
Ádám Mihály Richárd NyF OKJ kereskedelmi
szakmanager
Baracsi Máté Sipkai Barna Szakközép OKJ szakács
Bata Zsolt Debrecen turisztika
Dió Dániel Miskolc Rendészeti Szakközép Iskola/
OKJ szakács
Erdei Krisztina Debrecen AJK igazgatásszervezés
Kardos Richárd OKJ
Kiss Márk István Sipkai Barna Szakközép OKJ szakács
Kósa Gábor Zsolt OKJ pénzügyi szakügyintéző
Magyar Levente NyF OKJ web programozó
Magyar Tamás Budapest Hittudományi Egyetem
evangélikus lelkész
Márta Alex Web-programozó
Nagy Báint OKJ protokoll ügyintéző
Nagy Bernadett Budapest (BCE) Élelmiszermérnök
Orosz Evelin Dóra ELTE földrajz
Pápai Barbara DE-BTK szociális munkás
Pásztor Myrtill Szeged gyógyszerész
Simon Bernadett NyF történelem szak
Siska Zsolt OKJ idegennyelvi titkár
Szabó Gyula Miskolc energetikai mérnök
Szabó Réka Debrecen AJK igazgatás szervező
Tilk József NyF gépész mérnök szak
Tóth Veronika Miskolc AJK igazgatás szervezés
Vigmond Tamás Londonban dolgozik
Vincze Henriett OKJ protokoll ügyintéző

4/12
Sinku Balázs Eszterházy Károly Főiskola Eger nemzetközi tanulmányok
Gál Krisztina NyF programtervező informatikus szak
Pócsi Noémi DE Egészségügyi Kar– egészségügyi
gondozó és prevenció (védőnő szakirány)
Bajnay Eszter DE Egészségügyi Kar– egészségügyi
gondozó és betegellátás (szülésznő szakirány)
Szabados Attila Miskolc Rendészeti Szakközépiskola
Czene Dániel NyF programtervező
Kovács Máté DE gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
Bajkó Gergő Sipkai Barna Szakközépiskola vendéglátó szakmanager
Nagy Zoltán Leonardo OKJ
Vu Enikő DE állami és jogtudomány
Kozák Tamás DE Informatikus Kar gazdasági informatika szak
Hegyes Adrienn NyF Csecsemő és kisgyermeknevelő
szak
Szegedi Dominik Kandó Kálmán Szakközépiskola,
Gimnázium és Dr. Béres Kollégium vasútüzemvitel és
ellátó OKJ
Sinka Tamás NyF-GTK gazdasági management
Barkó Tibor OKJ idegennyelvi titkár
Bagoly Nikolatta NyF történelem szak
Balogh Dávid DE-BTK Kommunikáció és médiatudomány
Kollonay Viktória Szolnok turizmus és vendéglátás
Türk Adrienn DE-TTK biológia szakirány
Koleszár Brigitta NyF idegenforgalmi szakmanager/
Sipkai Barna Szakközépiskola vendéglátói
szakmanager
Marinka Ivett Károly Gáspár Református Egyetem
jogász/Atlanta Üzleti Szakközépiskola angol sportkommunikátor/A Parlamentben és az Astoriában
dolgozik

3

Angliai utazás

tunk el vagy csak beszélgettünk az előző nap eseményeiről. Volt miről beszámolnunk, ugyanis a délutánok
mindig kirándulásokkal teltek. Bejártuk a környéket,
megismertük Barnstaple történelmét, ellátogattunk
az ősi Exeter nevezetű városba, melynek falait még a
római légiósok építették. Többször leutaztunk a csodálatos óceánhoz, ahol gyönyörködtünk a parti sziklákban és a fodros hullámokban.
A pénteki nap különleges volt. Feladatunk szerint a
választott témában, interjút kellett készíteni a helyi
emberekkel. Mintegy vizsgafeladatként az össze-

Idén ősszel iskolánk tizenegy tanulója felfedezhette
Anglia mesés tájait, megismerhette történeteit, és
betekintést nyerhetett a helyi emberek életébe,
szokásaiba.
Egy pécsi iskolával közös szervezésben, autóbusszal
indultunk október elején a dél-angliai Barnstaple városába. Útközben a Belga Brugge-ben álltunk meg pihenésképpen, ahol rövid sétát tettünk a főtéren. A
szigetországba a Calais-i-szoroson komppal keltünk
át, éppen a napfelkelte idején, ami elvarázsolt bennünket. A nap folyamán még megtekintettük az egye- gyűjtött információk alapján prezentációt állítottunk
dülálló Stonehenge köveit és a méltán híres Canter- össze és adtunk elő. Részvételünkről egy igazoló oklebury apátság épületét. Nagyon elfáradva, az esti velet kaptunk, amire mindannyian büszkék vagyunk.
órákba érkeztünk meg angliai vendéglátóinkhoz, akik
kettesével szállásoltak el minket. Másnap a helyi iskolában találkoztunk, hiszen utazásunk egyik fő célja
nyelvtudásunk gyakorlása és elmélyítése volt. Minden
délelőtt angol anyanyelvű tanárok segítségével játékos feladatokat oldottunk meg, szituációkat játszot-

Szombaton egész nap kirándultunk Tintagel-ben, Artúr király legendás városában. Vasárnap reggel elköszöntünk a családoktól és elindultunk Londonba. A
hatalmas város épületei, üzletei, forgataga lenyűgözött minket. Felültünk az egész városra fantasztikus
panorámát nyújtó London Eye-ra. Ellátogattunk a híres Madame Tussauds Múzeumba, ahol sok-sok vicces
képet készítettünk egymásról. Beültünk egy 4D-s moziba, megnéztük a Big Ben-t, a Tower-t és a királyi
pár házasságkötésének színhelyét, a Westminster
apátságot. Az utazás hazafelé már nagyon fárasztó
volt, de a jó hangulat kárpótolt minket.
Kellemes emlékekkel tekintünk vissza kéthetes
utunkra. Rengeteg élményt szereztünk, megismertünk angliai családokat, akikkel sokat beszélgettünk,
megkóstolhattuk a helyi ételeket és részt vehettünk
a mindennapjaikban. Köszönetet mondunk mindezért
Medvéné Kendi Tímeának, aki utazásunkat szervezte,
és lelkesen segített bennünket egész idő alatt.

Berecz Judit
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Comenius Dánia
Iskolánk idén is pályázott a Comenius Iskolai
Együttműködések programra, melyet meg is
nyert, amelyben Dánia, Spanyolország, Németország és hazánk vesz részt.
A projektünk címe: Élet a víz mellett.
Első utunk Dániába vezetett, ahová 6 tanuló és
2 tanár mehetett. A csapat hétfőn kora hajnalban indult Budapestre, ahonnan repülővel utazott Koppenhágába, melyet egy 6 órás buszozás
követett egyenesen Skive városába. Érkezésünkkor a családok már az autóbusz állomásnál
vártak bennünket, így az estét már velük töltöttük.
Másnap reggel az iskolában találkoztunk az öszszes külföldi diákkal. Az ismerkedést követően
átsétáltunk a skivei Művészeti Múzeumba, ahol
felettébb érdekes festményeket tekinthettünk
meg. Ebéd után egy hosszú és fárasztó séta vezetett minket a Wave Energy Center-be, ahol
betekintést nyerhettünk a legújabb megújuló
energia terveire és prototípusaira.
A harmadik napunk reggele festéssel indult,
amit mindenki nagyon élvezett. Természetesen
a téma itt is a víz volt. Délután a családokkal
voltunk, ami legtöbbünknél bowlingozást jelentette.
Csütörtök reggel befejeztük az elkezdett festményeket. Ezután ismét hosszú sétát tehettünk
"Dánia legszebb szigetén", aminek a neve Fur.
Este pedig vendéglátóink közös vacsorára inviNyolcosztályos sportverseny

tálták a diákokat és a fogadó szülőket.
Másnap reggel mindegyik nemzet átadta az általuk készített festményeket, majd elbúcsúzkodtunk a német és spanyol diákoktól és a kísérő tanároktól. Mi, magyarok az estét még a családokkal tölthettük, másnap korán reggel indult
a buszunk vissza Koppenhágába. Onnan kezdve
már csak egy másfél órás út választott el bennünket Magyarországtól.
Nyíregyházára sok élménnyel és tapasztalattal
érkeztünk meg, amit soha nem fogunk elfeledni.
A következő állomás Mallorca lesz, ahová márciusban fog menni iskolánk néhány tanulója.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Medvéné
Kendi Tímea tanárnőnek, hogy ilyen lehetőséghez juttatta az iskolánkat.

Nagy Kornélia Kitti és Bartha Kristóf

magát, és alig várjuk, hogy részt vehessünk jövőre is.

Idén, október 7-én került megrendezésre a
nyolcosztályos gimnáziumok sportversenye Haj- Srankó Zsanett
dúnánáson. Nyolc iskola mérettette meg magát
különböző sportágakban. Reggel 8 órakor indultunk az uszoda elől, a verseny 10 órakor kezdődött. A szabályok egyeztetése után az atlétikai
sportágak következtek, majd a labdajátékok
kerültek sorra. Itt strandröplabda és férfi
streetball kategóriában első helyezést értünk
el. Szintén győzelmet arattak iskolánk sakkozói. Végül az összesített pontversenyben második helyezést értünk el. Mindenki jól érezte
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Miután megszereztem a diplomámat, azóta itt tanítok. Akkor még
9-es számú iskola volt. ’86-tól ’90Az idei első számunkban Vasné
Iván Györgyi tanárnőt faggattam ig általános iskolában tanítottam
az iskoláról és arról, hogy mit csi- németet és testnevelést. ’90-ben
nál szabadidejében. Olvassátok el, férjhez mentem, majd született
két gyermekem. ’95-ben már gimés ti is megtudhatjátok...
náziumi osztályt is kaptam. 2003ban újra anyai örömök elé néztem,
Hol született és hol tanult?
2006-ban jöttem vissza.

Tanárportré

Szerencsen születtem, másfél
éves koromig éltem itt, amikor a
szüleim Nyíregyházára költöztek.1
-6. osztályos koromig a mostani
Vécsey Károly Általános Iskolába
jártam. A 7. és 8. osztályt a Jókai
Mór Általános Iskolában végeztem. A szertorna miatt mentem át
abba az iskolába, mert a csapattársaim ott tornáztak, így tudtam
csapatban is versenyezni.

megyünk túrázni. 17 nap alatt tettük meg az utat biciklivel. Nyíregyházától a Magas-Tátrán át Zakopane-ba és vissza. Egyszer átúsztam a Balatont Révfülöp és
Boglárlelle között. Szívesen síelek
és a barlangászatot, hegymászást
is kipróbáltam már
"A

végtelenhez mérve,szinte
nem is létezünk.A csillag évek
óráin egy perc az életünk. Az
ember önmagában semmit sem
ér. Ha nincsen barátunk, elvisz a szél!"(Adamis)
És búcsúzóul egy kis feladvánnyal
kedveskedett nekünk..

Az egyik kedvenc kirándulásomon
készült ez a fénykép, amin néhányan iskolánkból is részt vettek..
Milyen volt tanárnő tanulmányi Hogy érzi magát az iskolánk- Hol készült a kép? Mi a neve a városnak? Várom a helyes megfejtéeredménye az iskolában?
ban?
seket jutalom ellenében.
Általános iskolában mindig jeles
tanuló voltam, 1-2 négyes néha becsúszott. A Zrínyi Ilona Gimnáziumba jártam, körülbelül 4.0 és 4.2
volt az átlagom. Az érettségi jól
sikerült.

Miért pont a testnevelést és
a németet választotta?
1986-ban megszereztem a biológia
és testnevelés diplomámat, majd
’89-ben a németet is. Soha nem
akartam némettanár lenni, de mindig érdekelt az idegen nyelv. Az
iskolában kevés volt a némettanár,
ezért választottam ezt a tantárgyat. A testnevelés az mindig is
életem része volt, ugyanis 8 éves
koromtól napi 3 órát versenyszerűen szertornáztam. A természettudomány iránt mindig is érdeklődtem.
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Hol kezdődött tanári pályája?

Jól érzem magam, szeretek tanítani, különösen azt, hogy különböző
korosztályokat taníthatok. Úgy
gondolom, hogy jól kijövök a diákokkal és a kollégáimmal. Természetesen vannak konfliktusok, de
azokat igyekszem megoldani.
Egyébként nem a konfliktusok száma számít, hanem a megoldatlan
problémák száma. Szeretek a gyerekekkel együtt dolgozni, ezért is
vállaltam a DÖK-nek való segítsé- Vass Fruzsina
get.

Iskolán kívül mit szokott csinálni?
Az iskola nyert egy pályázatot,
amiben 5 tanár kapott lehetőséget
továbbképzésre, köztük én is. A
budapesti Semmelweis Egyetem
testnevelés és sporttudományi kar
gyógytestnevelés szakára járok,
januárban fogok államvizsgázni. Az
egész család kalandvágyó, szívesen

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona lapja
A szerkesztőség tagjai:
Vass Fruzsina, Alföldi Dániel, Varga Dóra, Berecz
Judit, Nagy Kornélia Kitti, Bartha Kristóf, Srankó
Zsanett, Bírta Alíz,, Gelsi Eszter
A kiadást gondozza:
Méhesné Szabó Piroska
Arculat:
Vass Fruzsina, Alföldi Dániel
Nyomták Nyíregházán, a Grafit Nyomda ’’R’’ Kft.
Nyomdájában
Felelős vezető: Ördögh J. Gábor
Felelős kiadó:
Románné Balogh Gizella mgb. Igazgató
Www.aranyj-nyh.sulinet.hu

Do you speak English?

Szívesen emlékszem vissza egy augusztusi emlékemre, amely
Londonban történt. A hotel recepciójánál álltam, mikor odajött hozzám egy néger hölgy gyors köszöntéssel: „Hi, Honey!
What’s up? How are you?” - Pillanatok alatt egy olyan beszélgetésbe csöppentem, ami azt sugallta, hogy az újdonsült barátommal már évek óta ismernénk egymást. Azon a nap igazoltam állításomat, hogy angol nyelv nélkül az élet olyan, mint a
légzés levegő nélkül, egyszóval elengedhetetlen ok életünkben.

Számomra hihetetlen dolog az, hogy az angoltudással rendelkező emberek nincsenek tisztában a puszta verbális erejükkel. Akármilyen meglepően hangzik az angol nyelv a világon a
leghatékonyabb eszköz vagy akár fegyver mikor emberekre
szeretnénk hatni. Minden nyelvnek megvan a maga szépsége,
de az angol nyelv tőlünk magasan kiemelkedik. Egy más dimenzióhoz hasonló, amiben véleményedet, álláspontodat globálisan
megérteni, és értékelni tudja több millió más nemzetiségű, Gelsi Eszter
etnikumú, vallású ember. Hadd jegyezzem meg az egyetlen
biztos kapocs, ami ezeket az embereket összetartja a nyelvtudás. Méltán említhetem az USA elnökét Barack Obamát, aki
beszédeivel tömegek millióira képes hatni. Véleményem szerint ennek a szépsége a következő: egy arabul beszélő muszlim hölgy, egy spanyol borász vagy akár egy pakisztáni katona
is ugyanazon információhoz jut egy globálisan elterjedt nyelvnek köszönhetően. Úgy hiszem, hogy nincs annál felemelőbb
érzés mikor nemzetközi társaságban vagy, ahol mindenki megosztja álláspontját vagy történetet mesél. Így soha nem fogom elfelejteni az orosz hölgy kellemetlen történetét a
moszkvai randalírozókról, a brazil fiú törhetetlen szeretetét
hazája iránt, vagy egy arab sportoló gyermekkori emlékeit.

2011/2012 téli divat

és az egykori Space Girl, Victoria Beckham is. Dominák és
fétisek... talán ez az idei divat legváratlanabb trendje. 2008ban már belekóstoltunk, most viszont egyre több neves divatház foglalkozik vele. Marc Jacobs például a fétisek köré tervezte a Louis Vuitton és saját kollekcióját is. Az viszont kevésbé meglepő, hogy Lady Gaga kedvenc tervezői Mugler,
Giles, Antonio Berardi, Marios Schwab is e köré a trend köré
tervezte kollekcióit.
Hódít a bőr és a szőrme, akár külön-külön is, de együtt mutat
igazán nagyszerűen ! A téli időszakban igazán nagy divat! Legalább is a Hermes divatcég szerint. Divat a maxiszoknya !
Chloe és Balenciaga divatházak jelentették meg kollekciójukban, de ez a viselet nem mindenkinek áll ám jól! Divat még a
bokanadrág bár ez is veszélyes, nem mindenki számára nyerő!
De a Dior, Gucci és Michael Kors divatházak kollekcióiban
nagy számban megjelentek. Csizmában visszatértek a térdfölé
érő, hosszú darabok és a leggingek télen is nyerők! Hazánkban
és külföldön is hódítanak, hiszen tökéletes viselet hétköznap
és esti programokhoz is! Újra divat a sapka is! Számtalan
fazonból választhatunk. A választásnál érdemes azonban figyelembe venni a kabátunk stílusát és színét. Ha semleges,
egyszínű a kabátunkat szeretnénk feldobni valamivel, akkor
egy élénkebb színű sapka-kesztyű-sál összeállítást válaszszunk, ha azonban mintás, vagy élénk színű az öltözetünk, ennek megfelelően válasszunk inkább visszafogott árnyalatú
kiegészítőket. A sapka igazán sokszínű, hiszen egy visszafogottabb darabot egy sállal igazán nőiessé tehetünk de divat a
füles sapka is! Bár ezt inkább a merészebbeknek. De most a
maxi és a svájci sapka is nyerő ! Valamint megint divat a kockás ing ! Ezt akár magában is vagy övvel is hordhatjuk.
Tehát, kockás, bőr, szőrme, androgün, fétis, színek és maxi,
2011/2012 téli divatjának egyértelműen ezek a kulcsszavai!
De ne felejtsük el Coco Chanel szavait "A divat változik, a
stílus örök."

Mit hordjunk idén télen? Mi divat és mi nem? Nos a
2011/2012 téli divatot néhány egészen örült ötlet jellemzi, de
helyet kaptak a jól megszokott darabok is. Néhány trendet
tavalyról megtartunk, ilyenek a hatalmas non-fuguratív minták, a leopárd minta, a kötött felsők, és azok akik nemet mondanak az androgün viseletre, maradnak a redőzött ruhák és a
fodros felsők is. Ha az idei őszi, téli divatra gondolunk, néhány kelléket kapásból sorol is az ember: szőrös csizma, skót
kocka, műszőrme, barna táska... de idén télen végre szerepet
kapnak a színek! De ne rohanjuk ennyire előre, először is nézzük az androgün ruhákat: Az androgün, görög szó jelentése
kétnemű ember, hogy ez hogy kapcsolódik a divathoz? Bizonyára ott, hogy nők férfiasodnak, a férfiak csinosodnak. Az
andogün ruhák nem kimondottan az idei év újításai közé tartoznak hiszen a hatvanas évektől jelen vannak a divatban hol
kisebb, hol nagyobb arányban. A divat egyszerűen nem tudja
megunni ezt a trendet. Férfias kalapok, kabátok, csizmák és
ingek jellemzik a Chanel, Dolce & Gabbana, Sonia Rykiel, Stella McCartney és a Balenciaga kollekcióit. Már említettem újra
előnyben a színek! A nyolcvanas évek divatja 2006-ban élte
fénykorát és most megint visszatért! Bizonyítékok a nagy,
műanyag karórák is amelyek John Hughes filmek hangulatát
idézik fel, ugyan ez a helyzet a ruhákkal is ! Míg tavaly ősszel
és télen (mint idáig szinte mindig) a praktikus, visszafogott,
semleges szinek voltak divatosak most viszont hódít a sárga,piros, zöld és a
királykék is! Ilyen
merész színkombinációkban dob piacra
ruhákat
Alberta Ferretti,
Blumarine, Tommy
Hilfiger,
a
Burberry Prorsum Bírta Alíz
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Szalagavató
Nem tudom, ki hogy van vele, de én alsós koromban el
sem bírtam volna képzelni, hogy egyszer én is, mi is idekerülünk...

A nagy nap azonban hamar elérkezett...október 29-én,
délután 5 órakor izgatottan vártuk a bevonuló zene indulását. Hiába voltunk már túl a jól sikerült főpróbán, a
pénteki két előadáson, de mikor már élőben ment a szalagavató izgalmunk tetőfokára vágott.
És mégis ! Szeptember 1-jén már végzős tanulóként léptem be az iskola kapuján, s azóta csak kapkodom a fejem.
Habár a szalagavatóra már az előző tanév végén el
kezdtünk készülni, mégis hosszú folyamat volt a három
végzős osztály számára.

A szalagtűzési ceremónia után a három végzős osztály
előadásai következtek, s a jobbnál jobb táncokat és
énekeket sorban megtapsolta a közönség. Betekintést
nyerhettek a matróztánc,a country és a modern hippi
világába, de a három osztály különböző keringői is hatalmas üdvrivalgást kaptak, amit persze a tánctanárok kitartó munkájának is köszönhetünk.
Azt hiszem hogy a táncórák hangulata, az éneklések és
a ruhapróbák sokasága mindenkinek felejthetetlen emlékek maradnak.

Számomra nagyon szép emlék marad ez a pár hónap, s
szívesen fogom visszanézni 10 vagy 15 év múlva is .
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Varga Dóra

