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A Korondért Ifjúsági Egyesület havilapja

Film ajánló

Buli ajánló
Jungle club (Székelyudvarhely):
- 2011.04.22 Egyetemista party
-2011.04.23 Ladies night
- 2011.04.29 Facebook party
- 2011.04.30 Koktél party
-2011.05.06 Torkos buli
-2011.05.07 Hospital party
Retro pub ( Székelyudvarhely):

L”Immortel/22 Lövés
Marseille. Maffia. Revans. Az elmúlt három évben már
visszavonultan, békésen él a hírhedt gengszter, Charly Mattei
(Jean Reno). Végleg feladta törvényen kívüli életét, mindene
a családja, felesége és két gyermeke, nekik szenteli életét.
Azonban egy hideg téli reggelen minden megváltozik.
Szörnyű mészárlás vár rá, hagyják meghalni Marseille régi
kikötőjének parkolóházában, 22 golyóval a testében… esélye
az életre nulla, de ő mégis kitart, túléli. Halhatatlan. És hogy
ezután mi következik? És mindehhez mi köze régi gyerekkori
barátjának?
A filmet a marseille-i maffia világának egy 1977-es igaz
története inspirálta.

- Csütörtökön élő zene
-Pénteken disco
-Szombat disco
Infinity club ( Parajd ):
- 2011.04.22 House party
-2011.04.23 Easter party
-2011.04.24 Mixt party
-2011.04.25 Retro party
Papaya disco- Korond

The Hangover Part II/Másnaposok 2
Négy jó barát csapott egy eszelős bulit, másnapra totális
rövidzárlatra ébredt, és fejfájósan próbálta kideríteni, mi
történhetett vele az előző éjjel - a Golden Globe-díjas film 2009.
nyarának legnagyobb mozis szenzációja lett, azóta pedig kultikus
tiszteletnek örvend azok körében, akik voltak már valaha
másnaposak, vagy tervezik, hogy legyenek.

2011.04.24-25 Húsvéti megaparti
Minden szombaton fergeteges
buli várja a szórakozni vágyókat.

2011.05.13.-án Farkaslakán a
Farkaslaki Fiatalok Fóruma
megszervezi a Kipróbáló Showt.
Kipróbálod magad?

Paulo Coelho - Piedra folyó partján ültem és sírtam
A brazil Paulo Coelho napjainkban a világ egyik legnépszerűbb írója. Az 1988as Az alkimista című regényével egy csapásra nemzetközi hírnevet szerzett,
de többi regénye is a bestseller-listák élére került. Coelho számos irodalmi díj
nyertese. Könyvei 120 országban jelentek meg, a világ 47 nyelvén, milliós
példányszámban. Kisemberek sorsa, misztikum, érzelem, transzcendencia ezek Coelho írásművészetének kulcsszavai. A Piedra folyónál ültem, és sírtam
című regénye a már megjelent Veronika meg akar halni és Az ördög és Prym
kisasszony címűekkel trilógiát alkot, melyek ugyan teljesen eltérő
környezetben játszódnak, de mindegyikük egy-egy próbatételt ábrázol.
Veronica magát győzi le, Prym kisasszony az őt és faluját próbára tevő
ördögöt, Pilar pedig, jelen regényünk főhőse szerelme vallási elhivatottsága
felett győzedelmeskedik. Pilar, a 28 éves joghallgató megcsömörlik napjainak
egyhangúságától, és amikor véletlenül találkozik gyerekkori pajtásával, aki
időközben bizonyos vallási fanatizmus bálványa lett, együtt elindulnak
megkeresni azt a csodát, ami megváltoztathatja életük egyhangúságát. A
Pireneusok spanyol és francia részén utazgatnak, kolostorokat, templomokat
látogatnak. Pilar megismerkedik különös klerikus és laikus figurákkal,
miközben egyre jobban beleszeret egykori pajtásába. A szerzetes barát
válaszút elé kerül: maradjon-e a rendben, vagy a szerelem oltárán
feláldozza-e csodatévő erejét. Pilar a Piedra folyó mellett írja le érzéseit,
emlékezvén a 137 zsoltár kezdő soraira: Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és
sírtunk. A száműzött emberek ugyanis nem énekelhették azokat a dalokat,
amelyek a szívükből szóltak volna.

Ezúttal Stu(Ed Helms) mondja ki a boldogító igent, méghozzá
Thaiföldön. A szesztestvérek természetesen így sem maradnak ki a
mulatságból, de csalódottan kell tapasztalniuk, hogy Stu – tanulva
az eddigiekből – óvatos kerti partit tervez a hépajozás helyett. Ám
még a legtávolabbi földrészeken is igaz a régi mondás: ember
tervez… és aztán mások végeznek vele. Las Vegas semmi ahhoz
képest, ami Bangkokban történhet. A haverok újabb agyatlan
kalandok során mennek keresztül – hiszen lételemük a botrány, a
káosz és pár doboz fejfájás elleni gyógyszer.

Reklám
Makó ABC - vegyesüzlet
Sziget ABC - vegyesüzlet
Györfi Kőfaragó - Kőfaragó
Simbal Trade S.R.L. - építőanyag forgalmazó
Korital Impex S.R.L. - elektronikai cikkek
A.I. Bardócz Ferenc - ruhásüzlet
Tina ruhásüzlet - P.F.A. Bíró Krisztina
Panda ruhásüzlet
Kerékpár Szaküzlet - I.I. Balázs G. Ferenc
Vegyes Üzlet Magazin Mixt - A.F. Balázs G.
Sziget Bár
Krisztina Bár
Souvenir Shop - En-Gros
Nagyágyú étterem
Árcsó étterem
Ilona Panzió
Rozy Panzió
Evelyn Panzió
Balázs Panzió
Forrás Panzió, Étterem
Sc PzsElectro Srl
PFA Lőrincz Anna
Tófalvi Anna-Klára-Artizanat En-Gros
SC. Lev Import-Export SRL.-Diszkont ABC

A modern riport

Viccek
Egy hihető magyarázat a házi feladat hiányára:
- Pistike, mutasd, hol a házi feladatod?
- Tanárnő, kérem, néhány földönkívüli érkezett az űrből, és magukkal
vitték, hogy tanulmányozzák az emberi intelligenciát.
A nagypapa golfozni megy az unokájával. Az egyik lyuknál a labda útját
állja egy magas fa. Azt mondja az öreg a gyereknek:
- Amikor én gyerek voltam, akkor itt úgy ütöttem meg a labdát, hogy
átrepült a fa fölött és egyenesen beleesett a lyukba.
A gyerek csodálkozva néz, mire a papa hozzáteszi:
- Persze, gyerekkoromban még csak egy méter magas volt az a fa.

R

Húsvéti locsoló vers
1
Kertekbe bementem,
nefelejcseket csentem.
Settenkedtem csendesen,
nem neszeztem egyet sem.
De egy helyen rettenetest tettem,
s egy fergetegeset szellentettem.
Ez lett vesztem, megleptek,
s emberesen elvertek.
Nefelejcsem elveszett,
kerek fejem berepedt.
Egyebet nem tehetek,
ezzel keresem fel kegyedet:
Megpermetezhetem-e fejedet/begyedet?

2
3
4
5
6
7
8
9

A rejtvény kérdései:
1.Ebben találhatjuk meg a kémiai elemeket
2.Régen az emberek a levelezéshez használták
3.A nyár egyik kedvenc eleme
4.Perzsa eredetü női név
5.A nyári estéken a szabadban ez mindig megtalál
6.A mai világban már egyre több embernek kell, de sok ember előszeretettel viseli

7.Tavasszal jelenik meg a fákon
8.A sportolók egyik elengedhetetlen kelléke
9.Egy nemes fém

Az ujságunk minden hónapban megszeretne jelentetni egy lehetőséget a diákok számára, amellyel elhalaszthatják
a napi felelésüket. Ezt felelés terelésnek nevezik, amit ha felmutattok a tanár, aki feleltetni akar muszály elfogadja a
a halasztásodat, amit ezzel a cetlivel érhetsz el. Az lenne a kérdésünk, hogy szeretnétek hogy legyen ilyen vagy nem?
-

Igen
Nem
Nem érdekel

Minta
Felelés terelés szelvény!

Korondi Ifi Élet
2011. április

Jácint illat tavasz van
Jácint illatát fújja a tavaszi szellő,
Szívemben fel lángolt, a szunnyadó tűz,
Egy pillantás tette a világot szebbé,
Egy csók mi fellázítja szívemet.

Zúgó patak vad vizek tavasszal,
Elsöpörnek minden fájdalmat koszt,
Egy új nyugot nyár köszönhet be,
Szívembe a megnyuvás vágya őrőm.

A sors vezet e végtelen úton valahová,
Nem látni a mulandó idő múlását,
Mily szerencse nem tudni mi a jövő,
Kis pillanatok teszik boldoggá az életet.

Az élet hullám vasútján élek naponta,
Mikor öröm mikor, bánat szívembe,
Egy új mosoly ölelés, a csodálat,
Hogy mily szép a tavasz illában élni.

Az az illat kisérjen , nap mind nap,
Színes orchideák illatosítsák utamot,
Fájdalmat csalódást, ne érjen szívem,
Had daloljon az a rigó, vidám nótát.
Beküldte: Richárd nevű tagunk

