
 
 

 

 
 
 

 
 

  
 
 

   
  

   
 

                         
 
 
 
 
 

 

   
 
KIRÁNDULÁS  SOROZATOK  ERŐS PAPRIKA 
 
                       Beszámolók            Több szempontból         A kapszaicin varázsa   
 



 
 

A Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem (talán a mi patrónus 
rendszerünk nyomán…) kitalálta, 
hogy hallgatóit tapasztalt, 
elsősorban volt magas rangú 
katonatisztekkel, mentorokkal 
segítteti pályájukon.  
A program idén, a most 
másodéves „évfolyamszázad” 
tagjaival vette kezdetét. E 
században folytatja tanulmányait 
Lovas Péter volt kollégista is, 
akinek élményeit a „Levél a 
laktanyából” c. rovatunkban 
olvashattátok tavaly.  
Nos Lovas Peti 
engem kért fel 
mentorának s 
ezzel bekerültem 
 egy nyugalmazott  
tábornokokból, 
ezredesekből, főtisztekből álló 
társaságba, ahol rajtam kívül 
talán még két civil található. A 
mentorok védnöke a vezérkari 
főnök (Tömböl vezérezredes úr), 
aki ha kicsit késve is, de 
megjelent és beszédet mondott 
az ünnepségen. De a rendszer 
létrehozásában valamennyi volt 
még élő vezérkari főnök részt 
vett. Az eseményen volt 
zászlóátadás, harci bemutató és 
állófogadás is. 
Hajrá Lovas hallgató! 
                                            S.J. 
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Elkészült a 6. Orszá- 
gos Középiskolás  
Filmszemle kiírása. 
A szemle időpontja:  
2010. április 16-18. Mottója: „Játszunk még!”. Négy  
kategóriában hirdettük meg az idei szemlét: rövid- 
film, dokumentumfilm, reklámfilm, animációs film. A  
kategória legjobbja 70 e. Ft-ot kap. Ugyanennyi illeti az 
idén először kiadott DIÁKZSŰRI által legjobbnak talált filmet is. A program fő-
védnöke, és a zsűri elnöke idén is Jancsó Miklós.  

 
 

  

  
 

 
 

 
Nagy érdeklődéssel indult, idén először a Bakfarkban és a 
Felvincin is angol nyelvvizsga előkészítő. A kurzusokat 
Kusztor tanárnő és Danka tanárnő vezeti. A legjobb nyelv-
vizsga eredményt elérő diák vizsgadíját a kollégium teljes 
mértékben visszatéríti. Érdemes küzdeni!  
HAJRÁ!  
 

 
  

  
 

 
 

 
A Bakfarkban Vernes tanárnő, a  
Felvincin Döbörhegyi tanár úr ve- 
zetésével kezdett működni a Főző  
társaság.  
 
A Bakfarkban az e havi étlapon töltött  
paprika és csokis muffin szerepelt.  
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Az idei szeptember is a kirándulások jegyében telt. Ezekről olvashattok 
beszámolókat. 
 

Andromédás kirándulás  
 

Egy pénteki napon kezdődtek az izgalmak. Először 
is vonattal mentünk Balatonfűzfőre. Mire megér-
keztünk, elkezdett esni az eső, és esőben gyalogol-
tunk. De közben megálltunk friss zsömlét és csokit 
venni. Mikor odaértünk, rögtön birtokba vettük a 
trambulint: Süni és Vali különösen élvezték.  
 
Másnap elmentünk Veszprémbe, ahol a Fő téren 
várakoztunk az idegenvezetőnkre, de eközben Rita 

és Doris elmentek a Mc Donald’s–ba. Amíg ők távol voltak, Eszter a szökőkútban a 
szobrokkal közeli kapcsolatba került. De a többi, az már titok!!!!! 
 

És megijedtünk a bőgő majmoktól, akikkel Vali „beszélgetett” 
is. 
 
Utána megjött az idegenvezetőnk és megmutogatta a Veszprémi várat, a templo-
mokat, a Zsuzsi szobrot, és azt a helyet, ahol megebédeltünk. 

 
Délután megnéztük az állatkertet, ahol sült krumplival etettük a hosszú farkú 
majmokat. És megijedtünk a bőgő majmoktól, akikkel Vali „beszélgetett” is. De 
még aznap este paprikás krumplit főztünk bográcsban. Az előkészületeknél a 
szobában buliztunk. Nagyon finomat készítettünk. 
 
Vasárnap lementünk a Balatonhoz, és 
a bátrabbak fürödtek is, mint Süni, 
Eszter és Viki. Ők különösen élvezték. 
De sajnos már kettőkor indult a 
vonatunk… 
 
Köszönjük Rita néninek azt a jó 
hétvégét. 

          
 

 

  

  
 

 
 
 

Palotás 
Edit 
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Balatoni csoportkirándulás 
 
Az egyik pénteki napon, suli után elindultunk (volna) a 
csoportkirándulásra a kollégiummal. Az indulás 3 órára volt 
kitűzve, háromnegyedkor a Pataki csoport a rá jellemző 
sebességgel, ráérősen pakolgatott, Márta nénit infarktus 
közeli állapotba hozva. Nagy nehezen mindent össze-
szedtünk, becuccoltunk, beszállás, indítás, mindenki meg-
van? Állj, Makádi hiányzik!  

 
Ezután következett a kollégium módszeres átkutatása Pisti után, 
eredménytelenül. Végül egy fővel kevesebben, 10 perc csúszással elindultunk. 
Másfél-két óra utazás után odaértünk a szállásra. Az utazás zökkenőmentesen 
zajlott, kivételt képez Bóbi, akinek a feje már az 5. percben beszorult egy 
hirtelen fékezés következtében.  
 
Megérkezvén birtokba vettük a szobákat, majd nekiálltunk előkészíteni az esti 
bográcsozást; fát vágtunk és felaprítottuk/trancsíroztuk az alapanyagokat. Lecsót 
főztünk, a csoportból szinte mindenkinek ízlett a pompás vacsora. Este szabad 
program, a Balaton part megszállása. A bátrabb (idiótább, ki-ki döntse el maga) 
résztvevők csobbantak egyet. Közben érkezett az infó: kóborlelkű Istvánunk is 
befutott… 

   

Nagy nehezen mindent összeszedtünk, becuccoltunk, beszállás, 
indítás, mindenki megvan? Állj, Makádi hiányzik! 
 
Másnap reggel korán keltünk, és elindultunk megmászni a Badacsonyt. Majdnem 
mindenkinek sikerült felmászni a hegy csúcsára, a kilátóba. Akiknek sikerült, azok 
elé sem tárult nagy látvány, mert jóformán csak a fák csúcsait láttuk. Hazafelé 
menet még megálltunk bort kóstolni. Amikor visszaértünk a szállásra, szinte 
azonnal mentünk is pizzázni a Rigófészekbe. Gyakorlatilag teljesen telezabálva 
magunkat, ismét a tópart felé vettük az irányt, most már jóval nagyobb 
társasággal. 
 
Vasárnap hazajövet előtt még elmentünk bobozni. Csúsztunk néhányat, aztán 
vissza a szállásra, kiganéztuk a kérót, bepakoltunk, és irány vissza Budapest. 
 Amikor visszaértünk a kollégiumba, mindenki eléggé szét volt csúszva; hiába na, 
azért egy csoportkirándulás eléggé igénybe veszi az embert… 
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Kolikirándulás 
 

Október első hétvégéjén került sor a Kleopátra és a Pataki csoport közös 
kirándulására Balatonfűzfőn. Az idő kissé hűvös volt, úgyhogy a Balatonban 
való megmártózásról már az érkezés estéjén lemondtam, és felhúztam egy 
harmadik réteg ruhát, miközben a téli kabátomról álmodoztam.  
 
Első közös programunk a vacsora volt. Jobb kezdést ennél el sem tudok képzelni. 
Ezúton is köszönet Márta néninek és a fiúknak a finom lecsóért, ami már szinte 
készen várt minket, mire leértünk Fűzfőre. Miután mindenki jóllakott (Bóbitát is 
beleértve), belevetettük magunkat Balatonfűzfő éjszakai életébe. Vagyis 
elmentünk a Susogóba. Nem kellett öt perc se hozzá, hogy rájöjjek: Fűzfő nem 
kifejezetten egy „partyváros”, de ez nem okozott problémát, mert egy ilyen jó 
társasággal majdnem mindegy, hogy hol van az ember.  
 

Miután mindenki jóllakott (Bóbitát is beleértve), belevetettük 
magunkat Balatonfűzfő éjszakai életébe. Vagyis elmentünk a 
Susogóba. 
 
Másnap szombati naphoz képest elfogadhatatlanul korán (ha jól emlékszem 
kilenckor!) keltünk, és indultunk a vasúthoz. A fiúknak kicsit könnyebb volt, ők 
busszal mentek. Végül mégis mi érkeztünk előbb Badacsonyba (bár rossz helyen 
szálltunk le a vonatról is) egy kis hegymászásra. Badacsony nem egy Csomolung-
ma, de nekünk épp elég magas. Voltak egy páran, akik nem próbálkoztak a csúcs 
meghódításával (mint például én), persze nem azért, mert nem bírtuk volna, csak 
hát nem volt kedvünk… Ezek után borkóstolás (kóstolás, nem vedelés!) követke-
zett, mert ugye ősz van, és badacsonyi borok, és a többi, és a többi. De hát ebből 
baj nem lett, csak szimplán jól esett mindenkinek. A délután folyamán még egy 
kicsit nézegettük a magyar tengert, majd visszamentünk Balatonfűzfőre, ugyanis 
jelenésünk volt egy finom vacsorára a Rigóban. Akik ennyi kaja után még képesek 
voltak bármilyen mozgásra, azok adtak még egy esélyt a Susogónak, vagy lenéztek 
a Balaton-partra. Az okosabbja meg a 
meleg szobákban múlatta az időt. 
Másnap közös nagytakarítás vette kez-
detét. Összepakoltunk magunk után, 
aztán még egy-két búcsúugrálás a 
trambulinon, vagy egy utolsó pingpong 
meccs, és mindenki indult vissza Buda-
pestre.  

 
 
 

Welczenbach 
Luca 
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Kirándulás 2009 
 
A Toldi csoport felkerekedett, hogy három kellemes 
napot eltöltsön Balatonfűzfőn a kollégium üdülőjé-
ben. 
 
A háromnapos kirándulásból az volt a legszebb, hogy 
hétfőn nem kellet iskolába mennünk. Szombaton 
délután indultunk a fölmálházott Renault-val. A sok cucctól és kajától alig fértünk 
el az autóban. A kis létszámra méretezett autóban 9-en utaztunk, így fűteni se 
kellett, hamar beleheltük. Délután 4-kor érkeztünk meg Fűzfőre. A gyors elhe-
lyezkedés után nekiláttunk vacsorát készíteni. Akinek nem volt dolga, az ping-
pongozott, ugrált a trambulinon, csocsózott. A milánói makaróni hamar elkészült, 
amit Karcsi bácsi nagy szorgalommal tálalt föl nekünk vacsorára. Desszertet is 
kaptunk a kertben szedett körtéből, apánk gyümölcsös piskótát sütött.   
 

Vacsora után levált rólunk a tanár, hagyott minket ökörködni, 
játszani. Reggel nyolckor ébredtünk, mosdás helyett dezodoroz-
tunk. 
 
Vacsora után levált rólunk a tanár, hagyott minket ökörködni, játszani. Reggel 
nyolckor ébredtünk mosdás helyett dezodoroztunk. Karcsi bácsi reggelire „svéd 
asztallal” várt bennünket. Nutella, lekvár, müzli, tej, tea és minden, mi szem 
szájnak ingere az asztalon gőzölgött már. A kaja utáni mosogatás is ránk várt, bár 
nagyon utáltuk. Tíz óra felé indultunk Tihanyba. Megnéztük az apátságot az 
altemplomban a nagy király sírját, és azt ezt követő szoborkiállítást. Tihanyi 
sétánk során Skanzen-szerű falurészeket láttunk. Megtekintettük a belső tavat, a 
levirágzott levendulamezőket. Késő délután volt már, mikor hazaérkeztünk. 
Félórán belül nekiülhettünk a hajnalban megfőzött lecsónak. Jól esett, mert 
nagyon éhesek voltunk. A délutáni program: focimeccs nagy focipályán, bobozás, 
kalandpark, vidámság. Vacsorára halálra zabáltuk magunkat virslivel, amihez 
ketchup és mustár is járt. Teával oltottuk a szomjunkat. A Star Wars az éjszakába 
nyúlott, így reggel kilenckor nagyon nehezen keltünk fel.  
 
A takarítást, az ágyneműhúzást nagyon utáltuk, de a parancs az parancs. A 
tojásrántotta, no meg Karcsi bácsi kedvessége helyrerántotta a közérzetünket. 
Tizenegy órára minden tökéletes volt. Csekély másfél óra alatt megérkeztünk a 
kollégiumba. Azóta is szeretettel gondolunk erre a jó hangulatú kirándulásra, ami 
közelebb hozott bennünket egymáshoz és Károly bácsihoz.                Maczák Máté 
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„Polak węgier dwa bratanki i do bitki i do szklanki!”   
„Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát.” 
 
Azt hiszem ezt a mondatot mind a 
magyaroknál, mind a lengyeleknél 
szinte mindenki ismeri, és ha meg-
hallja, a két nép közötti sok évszáza-
dos szoros barátság jut az eszébe. 
 
És ha már a lengyel-magyar barátságnál 
tartunk, akkor meg kell említenem, 
hogy Kollégiumunk júliusban egy 
lengyel diákcsoportot látott vendégül. 
Az első pár napban a főváros és a Dunakanyar nevezetességeit mutattuk meg a 
vendégeknek. Többek között jártunk a Parlamentben, a Budai Várban, úsztunk 
egyet a Széchenyi Fürdőben  és megnéztük a város esti fényeit a Gellérthegyről. 
Ellátogattunk a Visegrádi Fellegvárba, és Szentendre mediterrán hangulatú 
óvárosában is eltöltöttünk egy kellemes délutánt. Cserébe egy színvonalas 
prezentációban mutatták meg nekünk Lengyelország fontosabb vidékeit, hagyo-
mányos ételeiket, szokásaikat, és közös történelmünk királyait. 
 

A Balatonnál töltött napok alatt megnéztük a Tihanyi Apátsá-
got, mindenféle nyelven kiabáltunk a visszhangnak, hajókáz-
tunk, fagyiztunk, vízibicikliztünk, és persze rengeteget stran-
doltunk. 
 
A hét második felében Balatonfűzfőre települtünk át. Odafelé úton sikerült egy 
több kilométeres és órahosszás dugót kifognunk az autópályán, így szaunáztunk 
egy pöppet a kisbuszokban. Szerencsére az utazás viszontagságait feledtette az 
ínycsiklandozó ebéd, amivel Gizi néni várt bennünket a szálláson. A Balatonnál 
töltött napok alatt megnéztük a Tihanyi Apátságot, mindenféle nyelven kiabáltunk 
a visszhangnak, hajókáztunk, fagyiztunk, vízibicikliztünk, és persze rengeteget 
strandoltunk. Minden megvolt, ami egy hagyományos balatoni nyárhoz kell.  
Utolsó nap még egy kalandparkban is próbára tehettük magunkat, ahol több-
kevesebb sikerrel végigvergődtünk az akadálypályán, és a bobpályán is. (Mi, 
lányok persze végig visítva a bobozást, ahogy az a lányoktól el is várható...) 
Összegezve azt hiszem mind a négy kollégistánk és a kísérő Danka és Viki tanárnő 
nevében is elmondhatom, hogy egy élményekben gazdag hetet tölthettünk a 
lengyel diákokkal. 
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Akiknek hálával tartozunk 
ezért az együtt töltött időért: 
köszönjük Balázs bá’nak és 
Henriknek a sofőrködést, a Ta-
nárnőknek a tolmácskodást és 
idegenvezetést, Gizi néninek a 
vendéglátást, és a többi hát-
térmunkásnak a közreműkö-
dést!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Személyes tapasztalatként még 
annyit hozzátennék a törté-
nethez, hogy októberben sike-
rült ellátogatnom Krakkóba. 
Felejthetetlen élmény volt, és 
ténylegesen megtapasztalhattam a magyarok iránti vendégszeretetüket. Vendég-
látásból és kedvességből lehetne tőlük tanulni. Arról nem is beszélek,hogy az 
ember mindenhol magyarokba botlik és a boltban elsőként a jó öreg Pick szalámin 
ragadt meg a szemünk.  

 
Mindenszentek hajnalán 

 
Bús allékban járja táncát 
A széllel küzdő lehullott levél. 
Pírkadatba vegyíti szép világát, 
Míg hallom egy hajnali rigó imáját. 
Könyörög a naphoz, talán fázik szegény. 
 
Megjön végre, aranyszürkületbe öltözve. 
Az ébredés ceremóniájának kezdete…. 
Délre úgyis levetkőzi reménytelen látomásait, 
Átvilágítva a fák megöregedett lombjait. 
 
Cigarettafüst válik eggyé a köddel. 
A padon ülök, s engem Ő ölel. 
Minden olyan barna, nyugodt, békés. 
 
Látod mama? Sugárzik a lomb!- 
Bólint egyet, s nesztelen elandalog. 
 
Bárcsak láthatnám újra! 
        
               MIRUS
  

 
A két ország kapcsolatáról még egy gondolatot engedjetek meg: lehet, hogy még 
nem hallottatok róla, de 2006 márciusában a lengyel és magyar államfők felavat-
ták az első köztéri Magyar-Lengyel Barátság Emlékművet Győr városában, 
folytatásként pedig 2007-ben a magyar Országgyűlés március 23-át a magyar-
lengyel barátság napjává nyilvánította. (Velük legalább jóban vagyunk, ha értitek, 
mire gondolok…) 
 
Szóval, ha esetleg lengyelekkel találkoznátok össze, mindenképpen fogadjátok 
őket barátságosan!   

Zsani & Regi 
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FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA 

 
 

  
 

 
The Twilight Saga: New Moon;  
színes feliratos amerikai fantasy, 2009  
 
Stephanie Meyer nagysikerű Alkonyat sorozatának 
második részében a románc halandó és vámpír 
között tovább szárnyal: Bella egyre mélyebbre 
merül a természetfeletti lények világában - így aztán még nagyobb veszélyben 
találja magát, mint korábban. Bella majdnem tragikus végkimenetelű 18. 
szülinapja után Edward és családja úgy döntenek: a lány biztonsága érdekében 
elhagyják Forks városát. Ahogy az összetört szívű Bella kóborol az iskola folyosóin, 
rájön, szerelmét csak akkor érzi igazán közel magához, amikor veszélyben van. 
Gyerekkori barátja, Jacob Black segítségével felújít egy régi motort, amellyel 
szabadon kalandozhat. A közösen eltöltött idő meglágyítja Bella megfagyott 
szívét, fokozatosan egyre közelebb kerül Jacobhoz a titokzatos Quileute törzs 
tagjához, akinek szintén megvan a saját, féltve őrzött titka. 
Bemutató: 2009. november 19. 
 

 
 
 

  
 

 
 

színes magyarul beszélő hongkongi- 
amerikai-japán animációs film, 2009 
 
Kicsoda Astro Boy? Ő egy fiatal robotfiú, 
akit egy ragyogó tudós, bizonyos Tenma alkotott meg és keltett életre. Astro Boy 
látszólag egy átlagos kisfiú, valójában a pozitív kék energia segítségével működő 
android, aki különleges képességekkel van megáldva. A fiatal robotfiú felfedező-
útra indul, hogy megismerje és elfogadtassa magát a világgal, valamint megtalálja 
helyét az igazi emberek között. Astro Boy kalandos útján sok-sok érdekes figurával 
találkozik. Megismeri és megtapasztalja a legfontosabb emberi érzelmeket: 
örömöt, barátságot és szeretet. Azonban mikor egy titokzatos robothadsereg miatt 
veszélybe kerülnek szerettei, minden tudására és képességére szüksége lesz 
ahhoz, hogy megmentse őket. 
Bemutató: 2009. november 26. 
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színes feliratos amerikai horror-vígjáték, 80 perc, 2009  

 
Az egyik szimplán lelép, ha valami ijesztővel találkozik. A másik imádja a harcot, 
és az öklénél csak a feje keményebb: ha a világot elárasztották a zombik, az 
emberiség pedig felkerült a legveszélyeztetettebb fajok listájára, mindkét 
módszer elfogadhatónak tűnik. Columbus és Tallahassee nagyon különböznek 
egymástól, mégis közösen próbálják átvészelni a folyamatosan rájuk leskelődő 
bajt: a mindenütt jelenlévő élőhalottakat. Pedig az igazi veszély az emberek 
között les rájuk. Összeismerkednek két lánnyal, akik egész más eszközöket vetnek 
be a túlélés érdekében. Ám amikor négyszemélyessé szervezik a csapatot, már 
nem biztosak, mi volna jobb: megbízni egymásban, vagy a zombik kitárt karjába 
futni. 
Bemutató: 2009. november 26. 
 

 
 
 

  
 

 
színes, fekete-fehér magyar krimi, 91 perc, 2009 
 
Az értékes ritkaságairól híres könyváruházban éppen záráshoz készülődik a 
személyzet, amikor egy titokzatos zarándok felbukkan az üzletben. Állítása szerint 
egy könyvért utazta át a világot, amit a bolttal együtt megálmodott, ezért 
kérésére a raktárba mennek azt felkutatni. A raktárban értetlenül konstatálják, 
hogy az összes könyv lecserélődött egy addig ismeretlen könyv példányaira, az 
üzletrészbe visszaérkezve pedig döbbenten látják, hogy az egy perccel azelőtt 
még meglévő árukészlet is nyomtalanul eltűnt. Helyette ugyanazzal a szerző és 
kiadó nélküli könyvvel van feltöltve az 
üzlet, melynek címe: "1". A helyszínt 
lezárja a "Valóságvédelmi Hivatal" és 
megkezdi a nyomozást Phil Pitch kü-
lönleges ügynök vezetésével, aki a pa-
ranormálisnak vélt csalások magabiz-
tos leleplezéséről híres. 
Bemutató: 2009. november 5. 
 
             

 

 
 
 

Szabó 
Máté 
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KÖNYVKUCKÓ ÁGIVAL – GELENCSÉR ÁGNES ROVATA 
 

 

  
 

 
Sokat töprengtem rajta, hogy ajánljam-e ezt a 
könyvet, vagy se, mivel tudom, hogy ott függ 
felettem a kritika örökös Damoklész kardja, 
miszerint mindig csak „olyan hosszú könyveket” 
ajánlok. Hát legyen, csapjon le az a kard, ismét 
hosszú könyvet fogok ajánlani és igen, ismét 
történelmi ihletettségűt, ráadásul ez most azt 
kell mondjam, hogy a téma miatt lehet, hogy 
lányoknak sokkal jobban tetszhet. Noha ez a 
téma eddig még közel sem fordult elő.  

 
Biztosan szinte mindenki hallott már az Egy gésa 
emlékiratairól, épp ezért nem akarok erről írni. 
Az viszont már sokkal kevésbé biztos, hogy 
hallottatok a Tavirózsa színházról. Témájában és 
formájában annyiban hasonlóak, hogy mindegyik 
a távol-keletről szól, és mindkettő 
emlékezésekben festi le az ábrázolt korszakot. 
Tehát akit érdekel a Kínai kultúra, vagy a XX. 
századi történelem/kínai kommunizmus időszaka 

(aki nemzetközi tanulmányokra akar majd egyszer menni az egyetemen, az akkor 
is olvassa el ha nem érdekli, mert úgyis meg kell majd tanulnia), annak 
mindenféleképpen ajánlom. Nos akkor vágjunk bele. 
 

Elkalauzol minket az átnevelő táborokba, az iskolába, vidékre, 
és lefesti nekünk, hogy mi volt akkor menő a suliban. 
 
A könyv a kínai kommunizmus virágzásának idején játszódik a kulturális 
forradalom alatti és utáni időszakban. A főszereplő egy értelmiségi családban 
született lány, aki serdülőként éli át ezt az időszakot, és meséli el nekünk, hogy 
milyen is volt az élet akkor, és mai szemmel ez mennyire tűnhet extrémnek. 
Elkalauzol minket az átnevelő táborokba, az iskolába, vidékre, és lefesti nekünk, 
hogy mi volt akkor menő a suliban. Erre mondhatnánk, hogy hisz nálunk is volt 
kommunizmus, node épp aki ezt mondja, és ezzel int egyet, pont az nincs vele  
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egészen tisztában, hogy mekkora különbség volt a két rendszer, a két nép és a két 
civilizáció között. Tehát visszarepülünk az időben és egy elég megrázó képet 
látunk, tele éhezéssel, szegénységgel, kiéleződött társadalmi konfliktusokkal és 
kreált, kikényszerített értékrenddel. A könyv szerkezete különös, mivel szisztema-
tikusan ugrál az időben, in medias res kezd, majd visszatekint a múltba, ismét 
előre ugrik, majd ismét vissza. Így tartja fenn az érdeklődésünk. Az első része a 
könyvnek az igazi kihívás, mivel ebben van gyakorlatilag a történelmi összefoglaló 
esszenciája, magyarul kemény töri óra, de azt kell mondjam, hogy kénytelenek 
vagyunk bevenni a keserű pirulát, amennyiben szeretnénk érteni a regényt, annak 
kontextusát. Szóval vegyünk nagy levegőt és jussunk túl a nehezén. Innentől 
kezdve a regény könnyű és élvezetes olvasmány, tele megható, szomorú, vidám és 
megrázó jelenetekkel. 

 
Láthatjuk ugyanazokat a gondolatokat, amelyek a mi fejünkben is jártak, mikor 
cseperedtünk fel kislányból fiatal nővé, illetve nektek lehet, hogy épp most járnak 
ezek a fejetekben. Természetesen fiúknak is járhatnak hasonló dolgok a fejükben, 
de az biztos, hogy a gondolataik célja és magva merőben különbözik... kissé 
fókuszáltabb... egy bizonyos irányba... egy bizonyos dologra leginkább Nos ez a 
könyvből is kiderül. Habár a fiúknak is érdekes lehet végigolvasni, hogy min is jár 
a mi eszünk... rátok bízom. 
 
Lényeg a lényeg, hogy egy bájos, de megdöbbentő könyvről van szó, tele barát-
sággal szeretettel, halállal, szakítással és drámával. Szerintem nagyon jó olvas-
mány, de előre készüljünk fel, hogy a regény vége hatalmas csattanó. Illetve 
várható, csak senki nem akarja elhinni addig az utolsó pillanatig, míg végülis le 
van írva feketén-fehéren. Azt nem mondom el, hogy mi a csattanó of course, de 
annyit elárulhatok, hogy én utána egész nap nem tértem magamhoz, hanem 
valamiféle félig hitetlen, félig megdöbbent transzos állapotban jártam-keltem a 
városban, mintha alvajáró lennék. Teljesen el tudja ragadni az embert, és utána 
nem tud szabadulni a gondolattól, hogy hogyan történhet ilyesmi meg, hogy 
hogyan jut el valaki idáig, hogy mi is eljutnánk-e, vagy hogy mi meg tudtuk volna-
e változtatni a történet végkifejletét.  

 
Beismerem, elég mély gondolatokkal 
foglalkozik, és mély érzésekkel, va-
lakinek lehet, hogy emiatt vontatott-
nak tűnhet, de szerintem egy nagyon 
különleges élményt nyújtó könyv. 

 
 
 

G
Á

 

elencsér 
gi 

 
Jó olvasást mindenkinek, ha nem vet-
tem el a kedvetek! 
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www.freecaster.tv 
 
A legnagyobb és legneve-
sebb extrémsport ren-
dezvényeken készült kis-
filmek nézhetők meg. A 
bmx-től a motocross-ig, 
vízen vagy levegőben, 
két keréken vagy négyen, 
az mindegy. Az már raj-
tad áll, hogy mit nézel! 
 
 
 

 
 
 

 
www.skipintro.blog.hu 
 
Minőségi válogatás a 
legkreatívabb blogok 
legjobb tartalmaiból! 
Gyűjtemények, link-
ajánlók a vizuális és 
tárgykultúra, a divat, a 
kommunikáció, a zene, 
a film és az urbánus 
létezés blogközeli vilá-
gából! 
 
 

 
 
 
 

www.pto.hu 
 
A világ legpazarabb 
és legextrémebb 
technikai újításai. A 
mérőszalagos órától 
az interaktív könyvig 
minden megtalálha-
tó, ami egy kicsit is 
furcsa, de ámulj és 
bámulj, mert ez a 
jövő. 
 
 

 
 
 
 
www.facebook.com 

 
Közösségi portál. Ha-
sonló, mint a Ma-
gyarországon közis-
mert Myvip, csak 
nemzetközi. Vicces 
kvíztesztek, sok is-
merős, és agyalágyul-
tabbnál-
agyalágyultabb játé-
kok. 
 
 

 
 
 
 
www.designpumpa.blog.hu 
 
Nagyon jó designblog, 
ahonnan egyebek mellett 
megtudható, hogyan érde-
mes csomagolni a csem-
pészcigarettát, és hogy 
rendezte be David Lynch a 
párizsi Lafayett kirakatát. 
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NET – HORVÁTH ÁDÁM ROVATA 
 

 
 
 
 

www.photofunia.com 
 
Végy egy fotót, nyomd 
meg a kívánt funkció 
gombját, és máris cím-
lapra, falra, kiállító te-
rembe kerülhetsz; a ké-
pekből lehet avatar, 
háttérkép, küldheted 
nagymamának, akármi. 
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www.konyves.blog.hu 
 
Ha unod, hogy egy fél 
szót sem értesz a 
könyvkritikákból, ha 
kíváncsi vagy az új-
donságokra, esetleg 
kedveled az irodalmi 
csemegéket, a 
könyvesblognak ott a 
helye a kedvencek kö-
zött. 
 
 
 

  
  
  

  
www.homar.blog.hu  

  
Szórakoztató fogyasztóvé-
delmi blog, a netes civil 
társadalom egyik legna-
gyobb vívmánya, ahol a 
kretén multiról mindig le-
rántják a pénzszagú lep-
let. Néha röhögsz, néha 
sírsz. 

 

www.baseonline.hu 
 
A legnagyobb magyar 
hip-hop portál, 
egyenlőre nem frissül 
naponta többször, de 
ami késik nem múlik. 
Hírek, lemezajánlók, 
interjúk, havonta 
exkluzív magyar 
trekk.  

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

www.kepviselofunky.blog.hu 
 
A politikusok mind hülyék, 
ez eddig tiszta sor. Néhá-
nyan viszont nem is nagyon 
leplezik, a Képviselőfunky 
blog pedig résen van, és jól 
megírja, vagyis közli a lele-
teket.  
 
 

 koleszterin@kaldorkoli.hu               2009. október 

  
  
  

  
www.tandra.blog.hu www.alkoholista.blog.hu 
  
Rendszerint napi 
frissülő agymenés. 
Nem csak annak ál-
cázott jófejkedés – 
a tardablog szerzői 
tényleg nem komp-
lettek. Szex, ha-
zugság, butaság, 
megmondás. Ked-
vencek közé! 

Azaz művelt alkoholis-
ta. Ha nem ismered a 
borokat, itt megtu-
dod, mi a különbség 
egy Bock és egy Nya-
kas bor, és esetleg a 
cabernet sauvignon és 
a cuvée között. Olvass 
Bort! 
 

  
  



 
 
       

     16.  U N I S E X      

 
 
    
        KOLESZTERIN

 
   
 
 

 
2009-et írunk, amikor már a sorozatok minősége megközelíti, sőt 
sokszor túlszárnyalja a mozifilmekét. Persze ez nem azt jelenti, hogy 
lehúznám a Knight Rider, Magnum vagy a MacGyver érdemeit. Ezen 
nőttünk fel, szükség volt rájuk, de így felnőtt fejjel már inkább 
komikusak ezek a sorozatok, mint sem színvonalasak. 
 
Manapság százával, sőt ezrével válogathatunk a különböző sorozatok 
között. Sci-fi, akció, vígjáték, krimi, családi, igazából a kategóriákat se 
lehet felsorolni. Persze vannak kiemelt kedvencek, ilyen a Szökés, a 
Lost vagy éppen a szarkazmus királya: Dr. House. Ezeket a kedvenceket 

természetesen a hazai csatornák is sugározzák, kb. 2 éves lemaradással. Ez eleve 
marhaság, ráadásul előszeretettel ismétlik meg az évadokat mielőtt az újat 
sugároznák. A drága hölgyek persze szívesen kötik magukat a kereskedelmi 
csatornák által megszabott időben a televíziókészülékek elé. Töretlen 
figyelemmel tudják nézni a már megismételt évadokat is. Holott a szélessávú 
internetnek hála bármikor letölthetőek az aktuális részek, legyen szó bármelyik 
sorozatról. Mi általában ezt a megoldást választjuk, mert logikusabb és nem köti 
az embert fix időponthoz. Ez a módszer ráadásul a tanulmányoknak is használ, 
hiszen a legfrissebb részek még nincsenek szinkronizálva, így az angoltudásunkat 
is fejleszti.  Arról nem is beszélve, hogy eredeti hanggal sokkal hitelesebb a filmek 
legnagyobb része. Persze van egy pár olyan színész, akinek kifejezetten jót tesz a 
magyar hangja. De beszéljünk inkább egy kifejezetten „férfisorozatról”, ilyen 
például a Cobra 11. Igazi kis családi program lett belőle otthon, a család férfi 
tagjai (apu, öcsi, én) töretlen figyelemmel nézzük a robbanásokat, a repkedő 
autókat és Semir lehetetlen mutatványait. Anyu természetesen nem érti, hogyan 
lehet ekkora marhaságot nézni egy órán keresztül. És egyáltalán mit élvezünk az 
egészben. Egyszerűen a nők nem tudják értékelni azt a kaszkadőrmunkát és azt a 
mennyiségű pénzt, amit összezúznak. Annál jobban kíváncsiak, hogy Zsolt csalja 
Jucit, és Lacinak gyereke lesz Bözsi nénitől. Ez a szappanopera, amit viszont mi 
férfiak nem tudunk megérteni. A különbség csak az, hogy mi meg tudjuk 
magyarázni, mi a jó az akciósorozatban, ellenben a nők semmilyen érvet nem 
tudnak felmutatni a szappanoperák mellett.  

  
Összefoglalva az elhangzottakat, tessék okosan nézni a sorozatokat, lehetőleg az 
eredeti nyelven, felirattal (a profik anélkül). És nem kell minket szekálni az 
akciósorozatokért addig, amíg egyetlen szappanopera is megél a tévében, mert 
bizony azok nem a férfiakból élnek.                                                  Fülöp Zoltán 
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Gondolom mindenkinek ismerős lehet a Vad angyal vagy a Csacska 
angyal című sorozat. Kisebb koromban éltem-haltam a Vad 
angyalért, az összes részét megnéztem. Talán azért ültem le minden 
egyes nap ugyanabban az időpontban a tv elé, mert mindig olyan 
kérdőjeleket hagytak nekünk az epizód végén, hogy kíváncsi voltam 
a következő részre. 
 
Mi lányok talán azért nézünk több sorozatot, mert vágyakozunk a 
bennük rejlő romantikára, azt akarjuk, hogy a párunk olyan legyen, 
mint a főhős. Személy szerint nekem bőven elég, ha az én hősöm 

agyonnyomja a pókokat a szobában és megment… Szerintem kevesebb nő van, aki 
nézi a szappanoperákat, mint aki nem. Amiket inkább megnézünk, az például a 
Doktor House vagy a Szellemekkel suttogó.  
 
Persze a sorozatoknak is megvan az előnye, ugyanis úgy hallottam, hogy, idézem: 
„A vidéki indiai nők jelentős része abban a hitben él, hogy természetes, ha férje 
megveri, vagy éppen a földön ráncigálja a hajánál fogva. De egy most publikált 
kutatás szerint amióta egyre több faluba kötik be a kábeltévét, hirtelen kinyílt az  
 

Ez csak egyfajta sztereotípia, hogy nők+sorozatok. Azért alakult 
ki, mert mi nők megbeszéljük, hogy mi történt egy-egy részben, 
és ezt a férfiak hallják is, ezzel szemben ők magukba fojtva 
csöndben várják ki a következő részt. 
 
indiai feleségek szeme. Indiában ugyanis az emancipáció új fegyverét úgy hívják, 
hogy televízió” (forrás: index). Jöhetnek a férfiak a sorozatfüggő jelzéssel, de 
vannak olyan férfiismerőseim, akik rendszeresen néztek sorozatokat és ez egy idő 
után idegesítővé tudott válni. De mégis, akármennyire idegesítő tud lenni a nyálas 
argentin szappanopera, sok nőnek kikapcsolódást jelent két teregetés közt leülni a 
tv elé és megnézni egy sorozatot. 
 
Még mielőtt a férfiak hőbörögnének, kérdem én: mennyivel jobb letölteni az 
összes 24 részt, és éjjel nappal azt néni? Remélem egy-két hím magára ismert. 

 
Végeredményben úgy vélem, hogy együtt véve azokat, akiket megkérdeztem 
lányokat, ez csak egyfajta sztereotípia, hogy nők+sorozatok. Azért alakult ki, mert 
mi nők megbeszéljük, hogy mi történt egy-egy részben, és ezt a férfiak hallják is, 
ezzel szemben ők magukba fojtva csöndben várják ki a következő részt. 

          
                                   Zeőke Szőke Anna 
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... hogy mitől csíp az erős paprika?  
 
Ha nem, rövidesen választ  kapsz rá, de előtte sze-
retném, ha képben lennél az eredetével.  

   
A nemzetség (capsicum-> capsis-> csípés) valamennyi faja Közép és Dél-
Amerikából  származik, de mára a mérsékelt és a trópusi égövben szerte a világon 
termesztik őket. Az inkák és maják nemcsak ismerték, termesztették, de még 
tömegoszlattak is a termésével. Európába Kolumbusz orvosa, Diego Alvarez 
Chanca hozta 1494-ben, aki Kolombusz második útja során gyűjtötte be, és írta le 
az első paprikákat. A paprikát kezdetben leginkább dísznövényként termesztették 
színes bogyójáért. Fűszerként csak lassan hódított, mert azt híresztelték róla, 
hogy mérgező. Amikor Napóleon 1806-ban kontinentális blokádot rendelt el, 
ellehetetlenült a nádcukor behozatala, és lehetetlenné vált az indiai bors 
Európába szállítása is. A bors helyét a fűszerpaprika váltotta fel, de csak a 19. 
században vált kereskedelmi áruvá.  
 
A paprika nem csupán a konyhában népszerű, hanem az utcákon is. A rendfenntar-
tó erők előszeretettel alkalmazzák a meggyőzés eszközeként tüntető tömegek 
ellen. Pontosabban nem maga a fűszerpaprika a könnygázgránátok hatóanyaga, 
hanem a paprika csípősségéért felelős  színtelen, szagtalan, baromi csípős 
vegyület, a kapszaicin (C18H27O3N) és származékai. 
 
A paprika csípősségét az ún. Scoville-skálán mérik. Mértékegysége a SHU (Scoville 
Heat Unit), melyet szószok csomagolásán is lehet látni. A kapszaicin mennyiségét 
egy paprikában  tudományos módszerrel az ún. HPLC 
segítségével határozzák meg. Van azonban egy 
humánerőforrásra épülő módszer is, melynek során 5 
alany ízleli a csípős paprika kivonatát cukros vízben. 
Egy paprika vizsgálata a kivonat fokozatos hígításával 
történik, és addig tart, amíg az alanyok már nem 
érzik az ízt a cukros vízben.  A Scoville-skálán a zöld 
paprika 0 értékű, a kevésbé csípős hazai paprikák 
500-1000, a magyar konyhában is használt csípős 
paprikák 1500-2500 értéket érnek el. A cayenne bors 
35-50 ezer értékű, a legerősebb paprikák, úgy mint a 
Bhut Jolokia vagy a Dorset Naga 800 ezer és 1.5 millió 
között mozognak. 
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Mellesleg a könnygáz 2-5.3 millió között 
mozog, ez nincs is túl messze a legcsípő-
sebb paprikáktól. 
 
Már tudjuk, mitől csíp, nézzük meg, mire 
is jó ez nekünk. A csípős paprika jótékony 
hatását különböző dél-amerikai népek már 
nagyon régen ismerték. Úgy tartották, 
hogy a csípős paprika megszünteti a has-
menést, a görcsöket, a fogíny betegségeit. 
Nagy mennyiségben fogyasztva ugyan in-

gerelheti az emésztőrendszert, de a közhiedelemmel ellentétben nem okoz 
gyomorfekélyt, sőt, a gyomrot olyan váladék kiválasztására készteti, amely 
védelmet nyújt egyes izgató anyagok (pl. savak, aszpirin, alkohol) ellen a gyomor 
nyálkahártyájának. Ugyan ma is engedélyezett a felhasználása a kapszaicinnek 
olyan gyógyszerekben, amelyeket a pikkelysömörre vagy az izomhúzódásra 
rendelnek, de most nagyágyúnak szánják a rák ellen. A kapszaicinról nemrég 
kiderült, hogy képes megtámadni a ráksejt energiaközpontját, aminek következ-
tében a ráksejtek öngyilkosságot követnek el. A tudósok számára ismert tény, 
hogy Mexikóban és Indiában, ahol hagyományosan a csípős ételeket kedvelik, 
többféle daganatos betegség jóval ritkábban fordul elő, mint a nyugati országok-
ban. 
 
A szájban levő receptorokat a kapszaicin érzéketlenné teszi, ezért aki gyakran 
fogyaszt nagyon erős paprikát, egyre kevésbé érzi azt csípősnek. Ezt a hatását 
kiaknázandó a legmodernebb érzéstelenítők alapanyaga is kapszaicin. Tanulság:  
ha fáj a fogunk harapjunk rá egy jó kis chili-re és már nem is érezzük a fájdal-
mat... a fogunkban… 
 
Jó tanács: ha túl csípősre sikeredett a vasárnapi ebéd, ne a vízcsaphoz rohanjunk 
öblíteni, mert a kapszaicin vízben nem oldódik. Viszont zsírban annál inkább, 
tehát a hűtő-> tej vagy disznózsír párosítás célravezetőbb.   
 

 ui.: aki igazi gasztrofelfedezőnek érzi 
magát, és kedvet kapott hozzá, hogy 
megkóstolja a jelenleg ismert leg-
csípősebb paprikát, bátran keressen, 
megajándékozom egy házi termeszté-
sű Dorset Naga terméssel (800e – 1.5m  
SHU).  

 
 

 

N. S. 
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SZABÓ KRISTÓF ROVATA 
 

  

  
 

 
 

 
 

Figyelmes emberek dolgoznak a BKV-nál: 
- Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a villamos a Margit-sziget megállónál nem áll 
meg. A Margit-szigetre a szentendrei HÉV-vel, majd az Árpád hídnál átszállva a 
134-es busszal lehet eljutni. 
Majd mindez angolul: 
- The tram doesn’t stop at Margit-sziget. 
A külföldi kerüljön, amerre akar. Csak az a baj, tudjuk merre fog: Prága felé. 
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KISS LÁSZLÓ ROVATA 

 
  

  
 

 
Sokan – köztük én is – ezt a kifejezést általában technikai oldalról közelítjük meg. 
Természetesen, a kérdést nem csak egy aspektusból kell megvizsgálni.  
 
Mindegyik összehasonlítás megérdemelne egy-egy cikket. Példaként: életmód, ét-
kezési szokások, régi építészeti megoldások, szokások. Mi most megelégszünk a 
technikai fejlődés, azon belül is az informatika (mi más ) vizsgálatával. Nem te-
kinthet vissza oly nagy múltra, mint a matematika, több ezer éves történelmével. 
Az informatikában ezzel szemben az elmúlt 50 évben látványos fejlődésnek lehe-

tünk szemtanúi. De nem feltétlenül kell év-
tizedek távlatában vizsgálódnunk, elég ala-
pul venni az elmúlt ~8 évet is. Mindenki 
gondolkozzon el, hogy mit tudott az első te-
lefonja (itt az idősebb diákokra gondolok, a 
kicsik mostanában kaphatták meg első mo-
biljukat  ), és mi tud az jelenlegi. Szembe-
tűnő változások vannak. Manapság ilyen ap-
ró szavakkal dobálózunk: GPS, 3G, telefon 
tárterület GB-okban! Hát ilyen régen nem 
volt. Nagy szó volt az, hogy csengőhang-
szerkesztő, nemhogy internetezés mobilon… 
8 évvel ezelőtt örültem, hogy internetezni 
tudtam egyáltalán. Ma az ember előveszi a 

telefonját, nyit egy böngészőt és megnézi, hogy mikor indul a vonat/busz ponto-
san, on-line megveszi a jegyet, pizzát rendel stb… Félelmetes! Egy új okos telefon 
többet tud, mint az első laptopom (2004-es gyártású).  Sokan feleslegesnek tart-
ják az új dolgokat, van is benne ráció. Viszont ha gazdasági oldalról közelítjük 
meg a kérdést, akkor egy középkategóriás új gép kevesebbet vagy ugyanannyit fo-
gyaszt, mint egy régi, de sokkal nagyobb teljesítményre képes. Adattárolás szem-
pontjából ma már terabyte-okról beszélünk. Ilyen merevlemez 20.000 Ft körüli 
áron már most is beszerezhető. Első találkozásom a terabyte fogalmával az iskolá-
ban volt, akkor még a gigabyte is nagy szó volt, most a terabyte mindennapos do-
log.  
 
Használni kell az új dolgokat, élvezni és kihasználni kell a technika nyújtotta lehe-
tőségeket, de nem szabad elfelejteni, hogy honnan indultunk, mert akkor látszik 
igazán, hogy hova is tartunk.         Lez 
 
 

Egy „régi” kép. 1 GB tárolása ré-
gen és most. Megjegyzem, a kis 
fehér „folt” napjainkban ~16 GB-
ot is simán tud… 
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A kis jegesmedve kérdezi az Anyukájától:  
      - Én jegesmedve vagyok?  
      - Igen, kisfiam, te jegesmedve vagy.  
      - És te is és Apu is jegesmedvék vagytok?  
      - Igen, kisfiam.  
      - És a nagymami és a nagypapi is jegesmedvék?  
      - Igen, kisfiam.  
      - És minden ősöm jegesmedve volt?  
      - Igen, kisfiam. De miért kérdezed?  
      - Mert k…ra fázom. 
                                      

Két szentjánosbogár találkozik. Az egyik teljesen be van kötözve.  
- Mi történt veled? - kérdezi a másik. 
- Tudod, gyenge már a látásom. Tegnap este megláttam egy gyönyörű nőt, leröp-
pentem, és magamhoz szorítottam. Ekkor derült ki, hogy csak egy eldobott ciga-
rettacsikk volt. 
                                                          
Szalad a pipi a tyúkudvarban, utána a felhevült kakas, rohannak, rohannak. A 
pipike közben gondolkozik: Ha most megállok, azt fogja hinni, hogy kurva vagyok…   
ha még sokáig szaladgálok előle, frigidnek fog tartani…… na, akkor én most meg-
botlok. 

                                                       
Az őzikét megtámadja a farkas az erdőben. Az őzike ijedten szólal meg:  
- Fontos üzenetet küldött mindenkinek az oroszlán. Ha érdekel, olvasd el a jobb 
patámon. Amikor a farkas odahajol, hogy elolvassa, az őzike kegyetlenül fejen 
rúgja.  
Mikor a farkas magához tér az ájulásból így szól:  
- Hiába, mire eszembe jutott, hogy nem is tudok olvasni, már késő volt! 
                   
Egy csiga feljelentést tesz két teknősbéka ellen, azt 
állítva, hogy hazafelé menet megerőszakolták. A 
nyomozó az áldozatot faggatja: 
- Most mondja el szépen, nyugodtan, mire emlék-
szik. 
- Sajnos, nem tudom. Olyan gyorsan történt min-
den… 
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A nőknek csakis a belső értékek számítanak. Pl. klíma, bőrülés, világított pipere-
tükör, dönthető ülés stb.  

 
A halász azért megy ki a tóra, hogy halat fogjon. A horgász meg azért, hogy ne le-
gyen otthon. 
 
Addig igyál, amíg már szépnek tűnik, de még nem akarod elvenni feleségül.  
 
A nyúl, az egy igazi jellem. Ott ül a fűben, de akkor sem szívja!  
 
Minden reggel ágyba viszem a páromnak a kávét. Neki már csak meg kell darál-
nia… 
 

A munkahely olyan, mint a sakk. Ha alacsonyabb be-
osztásban vagy, akkor csupa paraszt vesz körül, és 
járhatsz gyalog. De ha előléptetnek, akkor egyből 
mindenki téged akar leütni.  
 
Mindig a főnök végzi a feladat oroszlánrészét: üvölt. 
 
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint 
amelyik nincs áram alatt. Csak más a fogása… 
 
Ha olajos lesz a kezed, akkor elkezd viszketni az or-
rod.  
 
Mindenkinek hinnie kell valamiben. Én azt hiszem, 
iszom még egyet.  

 
Az emberi hülyeségnek csak alsó határa van.  
 
- Miért jobb az Alzheimer-kór, mint a Parkinson-kór? 
- ??? 
- Inkább elfelejtem, hogy mennyit ittam, mint hogy kilöttyintsem a piát! 
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Mi is az a gólyaavató? A "friss húsok" megszívatása? Megmutatni 
az újoncoknak, hogy ki a főnök? Vagy csak egy közös mulatság? 
Kinek mi, döntsétek el ti. Ahogy az iskolákban, nálunk is hagyo-
mánnyá vált, és minden évben megszervezésre kerül a Felvincin. 
Egyik évről a másikra azt vesszük észre, hogy sokaknak nincs 
kedve foglalkozni ennek a megszervezésével. Megnézni megné-
zik, nevetnek egy jót, és el is felejtik.  
 
Az idei gólyaavató hangulatán vitatkozhatunk, de szerintem min-
denkinek egyértelmű. Sok visszajelzés negatív volt, de kapott jó 
pontokat is a buli. A többség szava: egy ilyen esemény megszer-
vezését és megvalósítását nem egy korosztályra kell bízni. Sze-
rintem, ha mindenki beleadja, amije van, a következő avatót az 
unokáinknak fogjuk mesélni. A lényeg megvolt... a gólyák fölava-
tódtak, és örülnek, hogy megmenekültek.:) 

        
Kádár Julianna 
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