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Sziasztok!

Üdvözöllek!

„Tanulni, tanulni, tanulni.” csengett ez az idézet sok avasista fülében egy egész tanéven át, most viszont nyakunkon az év 

vége, a jó idő, a nyár. Néhányan még talán az utolsó nagy hajrá hevében égnek és próbálják minél feljebb tornázni az év 

végi átlagukat, néhányan pedig már bizonyára hátradőlhetnek és élvezhetik a szinte nyári meleget.

Online magazinunk is az utolsó számához érkezett a tanév végével. E számban próbáltunk mi is minél nyáriasabbak lenni, 

programokat ajánlani nektek – persze nem maradtak el a megszokott rovatok sem. Végezetül pedig szeretném megragadni 

az alkalmat, hogy a készítők és cikkírók nevében megköszönjem a magazinnal kapcsolatos pozitív visszajelzéseket, illetve 

jó olvasást kívánjak az utolsó számhoz is.

Kozák Gréta, főszerkesztő
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Ez nem lom - Irodalom
Idei utolsó számunkban Lőrinc L. László, magyar bestseller írót szeretnénk bemutatni, 

aki pályafutása során műveivel kiérdemelte „A magyar Dan Brown” címet. Leslie 

L. Lawrence és Frank Cockney álneveken írott könyvei eladott példányszámukat 

tekintve kiemelkedő – ha nem a legmagasabb – számmal bírnak Magyarországon. 
 

,,Az ember olyan, mint a felhők odafent. Úsznak az égen, találkoznak egy másik 

felhővel, aztán majd kiderül, hogy mi lesz velük. Eggyé olvadnak-e, vagy úsznak 

tovább külön-külön az ég vizében.”  

             Lőrinc L. László

• orientalista, író, műfordító

• a tudósok közt író, az írók között tudós maradt

• 1939. június 15-én született Szilvásszentmártonban

• középiskolai éveit Kaposváron, a Cukor- és Édesipari Technikumban fejezte be, majd az 
ELTE BTK történelem - mongol szakán szerzett diplomát 

•  - később az MTA Orientalisztikai Munkaközösségének tagja, a Keletkutató Intézet 
tudományos főmunkatársa

• az ELTE előadója, a nyelvtudományok kandidátusa

• tanulmányai során éveket töltött a Távol-Keleten, ösztöndíjasként tanult az ulánbátori és 
a bonni egyetemen
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• tudományos munkásságnak fő területei a tibeti és a 
mongol folklór és irodalom, valamint e népek történelme

• mintegy száz tudományos cikke jelent meg e témakörökben

• burját és mongol eposzokat fordított

• nős, két felnőtt gyermeke, egy fia és egy lánya van

• írói tevékenységét ifjúsági regények írásával kezdte

• igazán népszerű íróvá az 1980-as évek elejétől megjelenő 
tudományos-fantasztikus regényeivel vált

• a Galaktika folyóiratban megjelent sci-fi novellái nagyon 
sikeresek voltak

• Leslie L. Lawrence írói álnéven kiadott első munkája, 
a Sindzse szeme hozta meg számára az országos 
népszerűséget

• E néven publikált, többségében keleti tárgyú 
kalandregényeiben ötvöződik a tudományos ismeretek és 
a fordulatos, izgalmas, kalandos cselekmény



•  e kettőség - a tudományos háttér és az élvezetes 
olvasmányosság - adja műveinek igazi értékét

•  nagy szerepet játszanak kalandregényeiben a 
visszatérő alakok, hősök

•  bűnügyi regényeinek többségét egyes szám 
első személyben írja, sci-fi és horror regényeit, 
novelláit viszont egyes szám harmadik 
személyben

•  regényei általában egzotikus helyszíneken 
játszódnak, ahol rejtélyes, megmagyarázhatatlan 
gyilkosságok történnek, melyek felfedése a 
főhős révén valósul meg

• a szerző ,,munkájának része” és szenvedélye 
az utazás, a mai napig is - lehetőség szerint - 
regényeinek helyszínét felkeresi.

Díjai: 

 - Galaktika - díj

 - Arany Meteor - díj

 - Zsoldos Péter - díj

Moklovsky Réka 11/3
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47 mű - Lőrinc L. László néven.  
(1972-ben az első, 2011-ben az utolsó.)

52 mű - Leslie L. Lawrence néven.  
(1982-ben az első, 2011-ben az utolsó.)

2 mű - Frank Cockney néven.  
(1989-ben és 1990-ben.)



Volt diákjaink –  
     interjú Juhász Petrával

 Az idei utolsó interjúalanyom Juhász Petra, aki 2005-ben végzett iskolánkban. 

Többet nem is mondok, olvassátok!  

Vanda: Milyen volt az Avasi 
akkor?

Petra: Hát, nem tudom, hogy 
most milyen lehet, akkoriban 
Miskolci viszonylatban a legjobb 
gimnáziumok egyikének tartották, 
így persze az elvárások is magasak 
voltak, sokat kellett tanulni. Voltak 
szerethető, és kevésbé szerethető 
tanárok, de szerintem ez minden 
középiskolában így van.

V: Milyen tagozaton voltál?

P: Kéttannyelvű, speciális német.

V: Ha emlékszel, mik voltak a 
terveid?

P: Nem volt konkrét elképzelésem 
a jövővel kapcsolatban, annyit 
tudtam, hogy mindenképpen 
szeretnék megcsinálni egy 
nyelvvizsgát, és bejutni valamelyik 
egyetemre.

V: Ezekből mi sikerült?

P: Megcsináltam angolból, 
és németből is a középfokú 
nyelvvizsgát, és a Miskolci 
Egyetem Gépészmérnöki Karára 
vettek fel, műszaki menedzser 
szakra.

V: Mik voltak a lehetőségeid?

P: Igazából egy ilyen jó 
színvonalú gimnáziumban, mint 
az Avasi, a diákoknak minden 
lehetőségük megvan ahhoz, hogy 
ott tanuljanak tovább, ahol csak 
szeretnének, és sikeres felnőtt 
váljon belőlük. Persze ehhez 
az kell, hogy tanuljanak, és jó 
jegyeket szerezzenek, de ez 
általában jellemző is az avasista 
diákokra.

V: Mik voltak a legmaradandóbb 
élményeid?

P: A legmaradandóbb élményeim 
természetesen a barátaimmal átélt 
vidám pillanatok voltak, annak 
idején rengeteget hülyéskedtünk a 
szünetekben, meg lyukas órákban, 
és hát néha-néha a tanórákon 
is (de azért figyeltünk) . Olyan 
barátságok születtek, amelyek 
a gimnáziumi évek után is 
megmaradtak.

V: Mit tudnál tanácsolni a mostani 
diákoknak?

P: Elsősorban azt, hogy 
tanuljanak, hiszen most alapozzák 
meg az életüket, de azért persze a 
szórakozásra is kell időt fordítani, 
hiszen így teljes az élet.

V: Mit csinálsz most? 

P: Még egyetemistaként a Bosch-
ban kezdtem el dolgozni mint 
gyakornok, és most a diplomám 
megszerzése után is ott maradtam, 
még mindig gyakornok vagyok, de 
bizakodva várom a továbblépési 
lehetőséget.

V: Eszedbe jutnak még a régi szép 
diákévek? 

P: Persze időről-időre eszembe jut, hogy 
milyen jó volt, amikor még felhőtlenül 
élhettünk, nem kellett dolgozni, meg 
volt nyári szünet, bár azért a felnőtt 
életnek is megvannak a maga előnyei. 

V: Köszönöm szépen! 

P: Szívesen!

Horváth Vanda 9/1
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Amire szívesen emlékszünk
 Az Avasi ebben az évben eldicsekedhet azzal, hogy Finnország, Münster és még sok más 

nagyvilági hely után néhány diákjával „bevette” az Európai Parlamentet Strasbourgban. A 

résztvevők csupán néhány napja tértek haza Magyarországra, így Orosz Petra (10/5) friss 

élményeiről számolt be nekünk.

Gréta: Hogyan indult el ez az egész? Úgy értem, hogyan 
értesültetek egyáltalán a lehetőségről, hogy mehettek 
Strasbourgba?

Petra: A mi osztályunknak, azt hiszem, javarészt 
osztályfőnök (Fazekas Krisztina tanárnő) ajánlotta. 
Angolon szólt, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy 
szerinte jó ötlet lenne jelentkeznünk - igaza volt.

G.: Mik következtek azután, hogy eldöntöttétek/
eldöntötted, hogy belevágsz?

P.: Sok-sok megbeszélés a 23-mas teremben, mindig 
figyelni kellett a hirdetést. Előzetesben felmentünk egyszer 
Budapestre is, egy Európa-Pontba, ami a Millenáris Park 
mellett van. Már odafelé a vonaton is sokat tanultunk, 
aztán ott meghallgattunk egy előadást, ami után kvízt 
kellett kitöltenünk. Ez utóbbi nagyon jól sikerült, még 
aznap felhívta a felelős hölgy Pilz tanárnőt, hogy a 
hónapban a miénk lett a legjobb. Nem tudom pontosan, 
sorsoltak-e aztán, de a teljesítményünk is mindenképp 
közrejátszott abban, hogy végül minket választottak ki, 
hogy képviseljük Magyarországot. Mikor már megvolt a 
végleges létszám (25-en mentünk), 6 csoportra oszlottuk, 
és minden csoportnak előzetesen fel kellett készülni egy-
egy témából, amiről kiselőadást is kellett tartanunk a 
többieknek. A miénk például a migráció volt.

G.: Beszéljünk egy kicsit magáról az útról. Hogyan telt? 
Gondolom, nagyon izgultatok.

P.: Á, annyira nem is. Legalábbis a buszon még nem. 
Az odaút kifejezetten jó hangulatban telt, filmeztünk, 
hülyéskedtünk, ettünk és aludni próbáltunk. Nem volt túl 
kényelmes, de legalább sok szépet láttunk az ablakból, 
és megálltunk várost nézni is Nürnbergben. Mikor 
végre megérkeztünk a hotelbe, aztán másnap reggel 
készülődtünk a nagy napra, talán akkor kezdett el kicsit 
összeszorulni a gyomrunk.

G.: Kik mentek még veletek a csoporton kívül?

P.: Pilz tanárúr és Gyulainé tanárnő amolyan potyautasok 
voltak a buszon, ők nem jöhettek be a parlamentbe, de Pilz 
tanárnő és Schramkó tanárnő ott voltak velünk. Ők se mindig 
maradhattak a csoporttal, de az épületben töltötték a napot.
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G.: El is érkeztünk a parlamenthez. Milyen volt maga az 
épület, az emberek? Ossz meg velünk pár kulisszatitkot!

P.: Az épület... Hatalmas és nagyon szépen berendezett. 
Tényleg nagyon jól néz ki belülről is. A képviselői székek pedig 
kifejezetten kényelmesek, bár egy kicsit nehéz mozgatni őket 
a súlyuk miatt, és mert szőnyeg van alattuk. Az embereken 
számomra meglepő volt, hogy a politikusok, házelnökök 
franciául beszéltek, sőt, az egyikük németül, míg a diákok 
javarészt az angolt használták. Persze gond nem volt ebből a 
fordítók miatt, csak érdekes volt. A diákok vegyesen voltak, 
volt olyan, aki egyáltalán nem beszélt az anyanyelvén kívül 
semmilyen nyelvet, és volt, aki úgy beszélt idegen nyelven is, 
mint egy igazi képviselő. Lenyűgöző volt.

G.: Említetted, hogy kiselőadást kellett csinálnotok. Ennek ott 
is volt valamilyen funkciója?

P.: Nem, legalábbis előadnunk ott már nem kellett, ez csak 
a felkészülést segítette mindkét oldalról. Így muszáj volt 
alaposan utánanéznünk a saját témánknak, és mivel itthon 
megtartottuk a diavetítéseket, mindenkinek volt valami 
fogalma a többi témáról is. Annyi köze azonban volt az uniós 
munkához, hogy ott is ezekről a témákról vitatkoztunk a többi 
nemzet diákjaival, és törvényjavaslatokat is alkottunk.

G.: Milyen feladataitok voltak még a parlamentben?

P.: Délelőtt, miután fogadtak minket, néhány politikus beszélt 
nekünk az EU-ról, aminek a végén lehetett kérdezni tőlük. Volt 
kérdésünk bőven, nem is maradt idő az összes megválaszolására. 
Ebédkor találtunk az asztalokon feladatlapokat is, melyeken 
- ha jól emlékszem - 23 kérdés volt, az Unió 23 hivatalos 
nyelvén. Először kissé ködös volt, mit kezdjünk vele, de aztán 
nemzetközi, 4 fős csapatokba szerveződve sikerült mindent 
megválaszolni. Ennek végeztével vált szét a 6 csapat, hogy 
a különböző témákról kisebb üléseket tartsanak. Kellett 
választanunk egy "Chairman"-t és egy "Speaker"-t is, akik 
képviselnek minket - utóbbi a mi csapatunkban én lettem. 2 
órával később, az ülés végére már több javaslatról is sikerült 
megegyeznünk. Ezután mindenki visszavonult a nagyobb 
ülésterembe, ahol a 6 csoport képviselői előadták a többieknek, 
ki mire jutott. A javaslatok után lehetett kommentálni, vagy 
vitatkozni az ötlettel - ezt általában meg is tették -, de ha jól 
emlékszem, a szavazásnál mindig a pozitív voksokból volt a 
legtöbb. Az ülés végeztével sor került még a délben kezdődő 
Euro-játék döntőjére, ahol a 4 legjobb csapatban két avasista is 
volt: Bóta Kinga és Rák Levi. Szorítottunk nekik, és bár az első 
helyet nem ők vitték el, de kaptak pulcsit és baseballsapkát. 
Végezetül meghallgattuk még az Örömódát, aztán az Euroscola 
napot hivatalosan is lezárták. Szerintem nagyon örömteli és 
sikeres nap volt!

G.: Nagyon jól hangzik! Személyesen mi tetszett neked 
a legjobban Strasbourgban?

P.: Hogy ott ülhettem a Parlamentben és beszélhettem 
a többiek előtt. Fantasztikus érzés volt! A város is 
gyönyörű, érdemes még megemlíteni a körhintát, amit 
az utca közepén üzemeltetnek, és nagyon jól néz ki. 
A helyi katedrálist, aminek hatalmas tornya ideális 
tájékozódási pont volt a belvárosban, és azt a 3 gombóc 
fagyit, amit másnap kaptunk tanárnőéktől. 

G.: Ezek szerint jó élményekkel távoztatok.

P.: Bizony, bármikor visszamennék, és szerintem ezzel 
nem vagyok egyedül.

G.: Köszönöm szépen az interjút!

P.: Én köszönöm!

Kozák Gréta 10/5
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Avasi Gála 2012 
 "És mi arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg ne 
álljunk, induljunk tovább, induljunk tovább…"

Idén lett iskolánk 25 éves. Ez alkalomból került megrendezésre 
március 12-én az Avasi Gála a Miskolci Nemzeti Színházban.

A próbák remek közösségszervező programok voltak, úgy 
érezzük, mi is közelebb kerültünk osztálytársainkhoz. A 
tetőpont mégis a színházi előadás volt. Betekinteni a színfalak 
mögé, rendkívüli érzést jelentett számunkra. Remek dolog 
a saját bőrünkön érezni a színészek, s a táncosok izgalmát, 
a sminkesek székében ülni, bevonulni a művészbejárón és a 
műsor végén meghajolni.

Köszönjük szépen tanárainknak, s külön szeretnénk 
megköszönni Bánfalvi Ágnes tanárnőnek az odafigyelést és a 
profi szervezést. Reméljük, hogy mi, 11-esek is részt vehetünk 
a legközelebbi Gálán.

Agymenők
 Idén indult be iskolánkban az Agymenők program, 
ami egymás mentorálásáról szól.Megkérdeztünk 
néhány diákot a programról, íme néhány vélemény:

„Sokkal könnyebben fordulok a velem egykorúakhoz, 
mert tőlük nyíltabban megmerem kérdezni azt, amit egy 
tanártól nem."

 Bodnár Áron 9/4

„Örülök neki, hogy beindult ez a program, így az 
átlagom javulhat anélkül, hogy külön tanárnak 
fizetnék."

 Horváth Ádám 10/1

„Javult az átlagom, mert a mentorok tanulási 
tanácsokat is adnak."

 Lengyel Norbert 7/5

Végül egy mentor szemszögéből, Barta Boglárka 11/2 
osztályos tanuló véleményét is elolvashatjátok:

„Mentorként én is jól járok azzal, ha segíthetek 
másoknak, mert így van lehetőségem az átismétlésre."

Reméljük, hogy egyre több avasis kedvet kap a 
csatlakozáshoz. steierlein.renata@gmail.com

Kiss Alexandra, Barta Boglárka 11/2
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Német csereprogram 
Ebben az évben az én osztályom a 9/1 és a 9/2 
németes fele részt vehetett egy diákcsere programban 
Kisfaliné tanárnővel és Aczélné tanárnővel. 
 
 A németeink Simmernből, Rheinland-Pfalzból 
tartományból, Németország délnyugati részéről 
jöttek. Nagyjából március környékén kaptuk meg a 
Steckbriefeket – kisebb bemutatkozó levelek, kedvenc 
zenei stílusról, egyéb adatokkal és fotóval – Nagyon 
izgatottak voltunk, hiszen ilyenben még nem volt részünk.  
Mivel már tudtuk a nevüket, felvehettük velük a 
kapcsolatot. Ki facebookon, ki e-mailben. Nagyon 
vártuk már, hogy elteljen március, mert a mi kis 
németeink április 18.-án érkeztek. Rá kellett azonban 
döbbennem, hogy a napok nem mennek gyorsabban, 
akármennyire is szeretném. Így hát vártam. Vártunk. 
 
Eljött aztán a várva várt nap, mindenki kiment a Tiszai 
pályaudvarra, és ott vártuk őket. Álldogáltunk egy 
darabig,ki tudja meddig, aztán egyszer csak mindenki 
érezte: történik valami. Pár másodperccel később pedig 
beléptek az első németek. Elkezdődött. Csak jöttek és 
jöttek, mindenki kereste a hozzá tartozót. – Én személy 
szerint, csak akkor hittem el, amikor megláttam. Furcsa 
helyzet volt, hirtelen meg sem tudtam szólalni. – A 
következő tíz napot szinte teljesen együtt töltöttük. Néha 
olyan volt, mintha árnyékom lenne. Szinte mindenki 
hozzá passzoló diákot kapott, így nem volt sok probléma.  
 
Voltunk Budapesten, Debrecenben a Hortobágyon, 
Tapolcán a barlangfürdőben a németek pedig még 
Aggteleken is. A hétvégéket külön, mindenki a 
családokkal töltötte. Mi például Egerben voltunk 
a várban. Amellett, hogy megismertünk egy másik 
kultúrát, rengeteget tanulhattunk. Megnyugtató dolog 
volt számomra az, hogy szeptemberben mi mehetünk ki 
hozzájuk. Azt gondolom, ennek a cserének csak előnye 
volt. Igaz, reggelente már kicsit fárasztó volt, amikor 
magyarul sem jönnek a szavak a számra, mégis németül 
kellett megszólalni. Nos, az én véleményemet már 
ismeritek, most olvassátok a többiekét!

„Az én cserediákom lány volt. A legjobb élményem a 
biliárdozás volt vele és unokatesómékkal. Először nehezen 
értettük meg egymást, de pár nap elteltével már egészen 
jókat beszélgettünk. Szerintem nagyon izgalmas és néha 
kicsit nehéz volt ez a 10 nap, de mindenképp megérte.” 
               Vaszily Gréta, 9/2

„Nekem fiú cserepartnerem volt. A legjobb élményem az volt, 
amikor gokartozni mentünk, és ez tetszett neki is a legjobban. 
Nagyon jól megértettük egymást, ha nem ment németül, 
akkor angolul tárgyaltuk meg a kamaszkor nehézségeit. 
Szerintem nagyon jó dolog ez a program, rögtön éreztem, 
hogy magabiztosabban szólalok meg angol és német órán is.” 
              Pásztor Alex, 9/2

„Az én cserediákom lány volt, aminek nagyon örültem, 
mert így már az első perctől kezdve oldottabban tudtunk 
beszélgetni egymással. Nem tudnék egy dolgot kiemelni 

a rengeteg közös élmény közül, de a legjobban a hétvégi 
programokat élveztük mindketten. Az első pár napban voltak 

gondok a kommunikációval, de ahogy telt az idő, egyre 
inkább megértettük egymást. Mind a ketten törekedtünk 
arra, hogy a másik megértse, amit mondani szeretnénk. 

Persze voltak érdekes szituációk is, amikor kézzel-lábbal 
magyaráztuk el egymásnak a mondanivalónkat. Nagyon 

hasznosnak találom ezt a programot, és örülök, hogy 
lehetőségem volt részt venni benne, mert mindig is kíváncsi 

voltam rá, hogy hogyan is zajlik egy ilyen diákcsere.” 
 Orosz Noémi, 9/1

„Az én cserepartnerem fiú volt és Yoshua Frey volt a 
neve. Sok jó élményünk volt, hétvégén kimentünk a LÁEV-
el Lillafüredre, megnéztük a Palota szállót és a vízesést, 
sétálgattunk, aztán a diósgyőri várba is elmentünk. Nagyon 
jól megértettük egymást mind németül mind angolul, és 
néhány magyar szót is tanítottam neki. A csere nagyon jó volt, 
jó esély új ismerősök/barátok találására és az idegen nyelv 
gyakorlására. Összegzésben én nagyon élveztem és várom a 
szeptembert, amikor visszamegyünk majd Simmernbe.”

 Árvai Márk, 9/2

Horváth Vanda 9/1
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Tudj meg többet!
Az emberek a tanáraink mögött… Ugye te is kíváncsi vagy rájuk? Ha igen, akkor ezt 
a rovatunkat mindenképpen el kell olvasnod! 4 tanárunk névjegyét állítottuk össze 
neked, hogy egy kicsit közelebb hozzuk hozzád az embereket, akik mindennapjaid 
szerves részeit képezik.

Untiszné Csetneki Csilla
• Horoszkóp: Kos – de nagyon.

• Kedvenc film: Nagyon szereti a régi magyar filmeket, 
azokat, amelyek a két világháború között készültek. Egyik 
kedvence a Karosszék című film 1939-ből.

• Kedvenc zene: Nem tudna egyet kiragadni. Ami a rádióból 
szól.

• Kedvenc könyv: Mindig az, amit éppen olvas. Most éppen 
a Forsyte Saga. Az abszolút kedvencek viszont Fekete 
Istvántól a Tüskevár és a Téli berek.

• Kedvenc étel: Minden, ami édesség.

• Mi szeretett volna lenni: Reklámszakember, kreatív-
hobby bolt tulajdonos vagy tanárnő.

• Ha visszamehetne az időben: 1920-as, ’30-as évekbe.

• Mottó: Olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna.

Aczélné Réthy Zsuzsanna
• Horoszkóp: Bak.

• Kedvenc film: Kedvencei Umberto Eco-tól A rózsa neve, 
illetve A tanú.

• Kedvenc zene: Nagyon szereti a barokk klasszikus zenét, a 
mulatós zenét viszont ki nem állhatja. 

• Kedvenc könyv: Stefan Zweig tollából A tegnap világa 
című mű.

• Kedvenc étel: Vörösboros marhapörkölt krokettel és házi 
áfonyalekvárral.

• Mi szeretett volna lenni: Régész vagy tanár szeretett volna 
lenni kiskorában.

• Ha visszamehetne az időben: Minden korba visszamenne 
az őskort kivéve.

• Mottó: Légy hű önmagadhoz, és légy jó másokhoz.

Juhászné Gál Anikó
• Horoszkóp: Mérleg.

• Kedvenc film: A sok közül az abszolút kedvenc az 
Esőember című film.

• Kedvenc zene: Pop és/vagy rock.

• Kedvenc könyv: Kedvencei Robert Merle könyvei és 
főként a szépirodalmi alkotások.

• Kedvenc étel: Szilvás gombóc.

• Mi szeretett volna lenni: Kiskorában idegenvezető vagy 
stewardess szeretett volna lenni és csak később tanár 
vagy külkereskedő.

• Ha visszamehetne az időben: A középkorba utazna vissza, 
de nemesként.

• Mottó: Nincs.

Bikkiné Májer Csilla
• Horoszkóp: Mérleg.

• Kedvenc film: A Ghost című film.

• Kedvenc zene: Sokféle zenét szeret, például az 
Omegát, a Csík zenekart és a Quimbyt.

• Kedvenc könyv: A Harry Potter könyvek J. K. 
Rowling-tól.

• Kedvenc étel: Görög saláta.

• Mi szeretett volna lenni: Gyógyszerésznek készült 
kiskorában.

• Ha visszamehetne az időben: Itt maradna, és nem 
utazna az időben.

• Mottó: Mindennek oka van.

Kozák Gréta 10/5
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Fesztivállapot
Itt a nyár, vagyis a szabadtéri fesztiválok szezonja! Nem titok, hogy minden fiatal 
számára csábító lehet egy ilyen esemény, ahol több kedvencét is egy program 
keretében hallgathatja meg – ezt mi is tudjuk, ezért is gyűjtöttünk össze néhány 
színvonalas fesztivált nektek az ország határain belül.

     VOLT Fesztivál 

     Június 27-30. Sopron

     http://www.sziget.hu/volt

 Jegyárak:

 Bérlet 

 Április 15-ig: 20 900 Ft 

 Április 16-tól június 15-ig: 25 000 

 Június 16-tól a helyszínen: 28 000 Ft 

 Napijegy

 Április 15-ig: 8990 Ft (32 €)

 Április 16-tól június 15-ig: 9990 Ft

 Június 16-tól a helyszínen: 10 990 Ft 

     Balaton Sound 

     Július 12-15. Zamárdi         

     http://www.sziget.hu/balatonsound

 Jegyárak:

 Bérlet

 Április 15-ig: 31 000 Ft 

 Április 16-tól június 30-ig: 35 000 Ft 

 Július 1-től és a helyszínen: 15 000 Ft

 Napijegy

 Április 15-ig: 13 000 Ft

 Április 16-tól június 30-ig: 14 000 Ft

 Július 1-től és a helyszínen: 38 000 Ft

     Hegyalja Fesztivál

      Július 18-22. Rakamaz-Tokaj 
 
      http://www.hegyaljafestival.hu/

 Jegyárak:

 Bérlet 
 Hegy’ diákbérlet május 31-ig: 14 900 Ft

 Hegy’ bérlet május 31-ig: 16 900 Ft

 Június1-től július 8-ig: 18 900 Ft

 Napijegy

 Július 8-ig: 6 900 Ft

 Július 9-től és a helyszínen: 8 500 Ft
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Fakanál forgatás
Bár az eperszezonnak lassan vége, szeretnénk egy igazi ínyenc eperdzsem 
recepttel búcsúzni. Ez a kiváló gyümölcs, nemcsak hogy nagyon finom, de 
méregtelenít és erősíti az immunrendszeredet is. Ezt az egyszerű receptet kezdők 
is nyugodtan kipróbálhatják! Sok sikert és jó étvágyat hozzá!

Eperdzsem
 Hozzávalók:

• Kb. háromnegyed kiló per  

(lehetőleg kisebb szemű)

• 1 csésze méz

• 1 egész citrom leve

 Alaposan mosd meg az epret, majd vágd félbe. Tedd félre. 
Ezalatt egy nagy lábosban keverd össze a mézet és a kifacsart 
citromlevet. Alacsony lángon 15-20 percig, időnként kavargatva 
főzd a szirupot. Húsz perc múlva tedd bele az epret, és párold 
együtt az egészet 30-45 percig, látni fogod, mikor kezd sűrűsödni.  
 Ellenőrizd, készen van-e: kis mennyiséget tegyél kistányérra, és 
helyezd a fagyasztóba 3 percre. Ha elkezd zselésedni, akkor elkészült. Ezek 
után turmixgéppel keverd össze az egész mixet, és öntsd bele az üvegekbe. 
Hagyd szobahőmérsékleten hűlni 5 órán keresztül, ezután tedd a hűtőbe. De 
kipróbálhatod melegen is! Isteni finom!
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