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Ne kerülgessük a forró kását, 
beszéljünk az év másik jelentős 
eseményéről, a választásokról! 
Jószerivel a választások az egyetlen 
alkalmunk arra, hogy országra hatóan 
gyakorolhassuk demokra-tikus 
jogainkat.  
Tehát ezek a választások igen, igen 
fontosak. A csalódottság, bizalmat-
lanság, tájékozatlanság, esetleges 
családi program nem elég nyomós 
érvek arra, hogy erről a ritkán adódó, 
fontos lehetőségünkről lemondjunk. 
Azaz: EL KŐ MENNI! 
Mi alapján válasszunk? 
A tapasztalat szerint az oldalak (bal-
jobb) közötti döntés a családi 
indíttatás alapján történik. Vagy úgy, 
hogy követik a családi 
hagyományokat, vagy úgy, hogy 
éppen szembe mennek vele. Ezen az 
alapon ritkán van személyes 
mérlegelés, inkább a családban 
hallott kliséket visszhangozzák. 
Illetve az oldalakon belül igyekeznek 
megtalálni azt a pártot, azt a 
politikust, akivel még leginkább 
azonosulni tudnak. 
Igazán – mindenféle előzetes 
beállítódás nélkül – csak nagyon 
kevesen veszik számba pro- és kontra 
az érveket, eldöntendő, hogy kire is 
szavazzanak. Ez így rendjén is 
lenne. 
Talán még annyit: óvakodjanak a 
gyűlölködő, konkrétumokat nem igen 
mondó, csak általánosságok-ban 
minden jót ígérő, a többieket 
ellenségnek beállító jelöltektől! S.J. 
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 Kollégiumunk legrégibb 
lakója most töltötte be   

30. életévét!!! 16. éve van a kollégiumban. Élete nagyobb 
részét itt töltötte. Rengeteg közös élmény… 

 

  
 

Boldog születésnapot Kristóf! 
 

  

  
 

 
 

 
A tizedes és a többiek c. filmben hangzott el a 
szállóigévé vált mondat, hogy „…az oroszok már a 
spájzban vannak…”  Nos mi meg elmondhatjuk, 
hogy a kínaiak már a Felvincin vannak! Januárban 
érkezett hozzánk Falike Wutikuer (születési helye, 
ideje: Urumqi, Xinjiang, China, 1987.07.26, anyja 
neve: YIGULI MAIMAITIYIMING), akit mindenki 
csak Faruk néven ismer. 18-án előadást tartott a 
klubban „China – an other world” címmel. A program 
után a Káldor Média riportot készített vele, amiből 
részleteket láthattok a következő Kollektívben, és a 
teljes riportot pedig következő számunkban 

olvashatjátok. 

                                                            

unk jolly jokere, Henrik végezte 
akrobatikus ügyességgel... 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

A tél gyakori velejárója a hó, a hideg, a jég. Bizony idén 
sok kijutott ebből. A Bakfark u-i épületünk tetején már-már 
veszélyesen halmozódott fel a hó, illetve egyes helyeken a jég. 
A jégmentesítést kollégium
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Jöttünk! Estünk! Mentünk! 
 
 Január 29-től 31-ig elmentünk a Mátrába, csoportkirándulásra. 

Amikor mondták, hogy megyünk, akkor már pattogtam, mert hiszen kimaradt 
egy nap iskola! Utána örömömbe majdnem levertem a laptopot az asztalról, 
amikor megtudtam, hogy ráadásul síelni is fogunk! Tehát, a 15 fős kis csoport 
plusz Gloviczky és Reith tanár urak, akik kísértek minket és vezették a két 
mini buszt. (hiszen sajnos még nincsen jogsink) . 
 Péntek reggel szokás szerint fél 7 kor keltünk, hiszen lusták voltunk 
bepakolni a táskába előző nap. Egy csoportfénykép után indult a nép fél 9-
kor. Kimentünk az autópályára, át Gyöngyösön, és irány Mátra! Amikor oda 
értünk, 11körül, máris pakoltunk ki a kocsikból, irány a szobák és „Welcome 
to paradise!” Délután egy óra utazás után (és méghozzá gyorsan mentünk, 
tapostuk az 50km/h-t a havas úton) a pályákhoz értünk. Egy kis 
bemelegítéssel kezdtük el és utána az egyik focistával elkéredzkedtünk, mert 
tudtunk síelni. Egy nap alatt átszáguldoztuk az egész pályát. Este, amikor 
visszajöttünk, ahogy beléptünk az ajtón estünk le az ágyra horkolva.  

 
„…olyan volt, mintha csukott szemmel jöttem volna le 
a pályán (hozzáteszem, hogy sokat is estem).”  

 
Másnap reggel jó 
reggeli várt ránk, és 
indulhattunk is a 
második 
kalandnapra! Jobb 
is volt mint az első, 
mert a többiek is 
velünk jöhettek a 
pályákon és nagy 
móka volt nézni 
őket hogy esnek el a 
hóban, de viszont 
egyetlen negatív 
pont volt, az hogy 
nagyon esett a hó, és én, aki általában nagyon szerencsétlen vagyok, nem  
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hoztam sí szemüveget, szóval olyan volt, mintha csukott szemmel jöttem volna 
le a pályán (hozzá teszem, hogy sokat is estem).  

Harmadik és utolsó nap úgy telt, mint a második, száguldozás, 
esések, röhögések és végül pihenés. Sajnos mindennek van vége is, így táska 
egy vállon, bakancsok a másikon, jöhettünk vissza a kollégiumban. Én 
bevallom, másnap olyan voltam, mintha a sí pályákon hagytam volna az 
agyamat, (igen van) és órán nem nagyon tudtam figyelni.  

Na, szóval mindenki nevében megmondom tanár úr, köszönjük ezt a 
rövid kis kirándulást, jó volt kimozdulni a kollégiumból és síelni! Egy utolsó 
kérésünk van, jövőre hosszabb legyen (mondjuk, kimaradhat egy egész hét suli) 
és újra menjünk el síelni, például Kékestetőre!  

 
 
    Deleglise Christopher (egy síelő Petőfis) 

 
Ez a kirándulás kicsit másabb volt, mint a többi, ugyanis mi télen mentünk 

és a Kékesre. Részben a kicsik miatt is lett kitalálva ez az ötlet. Mátraházán 
voltunk elszállásolva. A szállás jó volt. Csak kevés volt a meleg víz. Nincs 
messze a síelős résztől. A sí is kellemes volt. Bár kicsit rossz volt, hogy a 
területén nem lehetett használni semmit csak a sít. Ott kicsit drága volt 
minden, így nem nagyon volt esély ebédre. Csak ha saját pénzből rászántunk 
volna 2000 Ft-ot. A síelők jól érezték magukat. A képzést csak messziről láttam 
a többi nem síelő gyerekkel. Mi, akik nem síeltünk vagy a kocsiban voltunk, 
vagy épp rászántuk magunkat egy forró teára és beszélgettünk. De jó kedvel 
teltek ezek a percek. Nem volt rossz hangulat a hétvégén. Volt lehetőség 
társasjátékra is. 
Kifejezetten jó kirándulás volt, de egy páran legközelebb már Balatonra 
mennénk ☺ 

                                             Sulyok Attila (egy nem síelő Petőfis) 
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A januári ételosztáson Faragó Csenge (Káldor Média) 
kérdezte Láng Zsoltot, a II. kerület polgármesterét. 
 
Faragó Csenge: Polgármester úr megkóstolta-e az itt 
osztott ételeket? 
 

L.Zs.: - Bevallom, nem. Erre a kérdésre nem 
számítottam. Időm sem volt, meg lehetőségem sem, hogy 
leülljek lakmározni. Ahogy megjelentünk, megjelentek a 

rászorultak is, úgyhogy osztottam. De láthatóan jól nézett ki, volt tartalma, 
szerintem ránézésre finom volt.  
F.Cs.: - A végén meg tetszik kóstolni? 
L.Zs.: - A végén meg, ha marad., de inkább azok egyék, akik rászorulnak. 

 
„… egyre több olyan család van, akiknek bizony a 
mindennapi megélhetés, a fűtésszámla, az élelmezés 
komoly gondot okoz.. „ 

 
F.Cs.: Miért tartja fontosnak az ilyenfajta segítő tevékenységet? 
 
L.Zs.: A 2. ker. polgármestere vagyok. Sokan mondják, hogy a 2. kerület egy 
nagyon gazdag kerület, ami egyébként önmagában nem igaz. Sok olyan család 
él, akik a mindennapi szükségleteken felül él, nincs mindennapi küzdelme, 
mint sok helyen Magyarországon, de bizony sok helyen pl. itt a Moszkva tér 
környékén, a Vízivárosban egyre több olyan család van, akiknek bizony a 
mindennapi megélhetés, a fűtésszámla, az élelmezés komoly gondot okoz.. 
Azt látjuk, hogy itt vagyunk 2010 januárjában és azt hiszem az egész 
országban az jellemző, hogy olyan emberek is kiszolgáltatottakká váltak, akik 
az elmúlt években gondolni sem mertek volna erre. A társadalomnak 
szerintem az alapvető felelőssége az, hogy próbáljon meg gondoskodni 
mindenkiről, aki gondoskodásra szorul. Próbáljon meg mindent megtenni 
annak érdekében, hogy az a minimális élet, amit emberi életnek 
nevezhetünk, az meg tudjon valósulni. Hozzásegítsük ahhoz a rászorultakat, 
hogy valamilyen fajta segítségben, szeretetben, és gondoskodásban 
részesüljenek. Azt hiszem minél jobb a helyzet, annál kevesebb rászoruló van 
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és akik így egyszer megélték, hogy milyen az hogy rászorulnak, utána, ha jobb 
helyzetbe kerülnek, akkor még többet fognak segíteni azoknak, akik akkor 
kerülnek. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és egy polgármesternek, 
vagy egy kerületi vezetésnek fontos, hogy mindig elől járjon ezekben a 
feladatokban, hogy példát mutasson. Annak külön örülök, és a legjobban azért 
szeretek itt lenni, hiszen tavaly is itt voltunk, mert ezt nem is az önkormányzat 
találta ki, hanem együttműködtünk, és először Önök , a Káldor Kollégium jött 
hozzánk azzal, hogy csináljunk együtt egy ilyen ételosztást. Az nekem külön 
öröm, hogy másnak is megfordult ez a fejében, úgyhogy én örömmel vagyok itt, 
és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Annak is örülök, hogy mindenki 
megköszöni, hogy látszik mindenkin, hogy jól esik neki, hogy tudja, kéthetente, 
hetente egyszer ezekben a hideg időkben, most még hó is van, friss meleg ételt 
tud enni.   

 
- „…én abszolút nyitott vagyok, és várom is 

szeretettel ezeket az ötleteket. „ 
 

F.Cs.: - Lát-e más együttműködési lehetőséget a kollégium és a kerület 
között?  
L.Zs.: Én mindenre nyitott vagyok, gyakran keresnek meg, nemcsak most a 
kollégium, mások is azzal, hogyan tudunk együttműködni. Én úgy gondolom, 
mindenben együtt tudunk, csak azt ne várják, hogy akár én, mint 
polgármester, vagy a kerületi önkormányzat találja ki hogy mi legyen az 
együttműködés. Ha Önöknek vannak ötletei és azt mondják, hogy mondjuk 
ebben együtt tudnánk működni a kerületi önkormányzattal, nem csak szociális 
területen, bármi másban, akkor én abszolút nyitott vagyok, és várom is 
szeretettel ezeket az ötleteket. 
F.Cs.: A  diákokat érdekli, hogy milyen változások fognak lezajlani itt a 
környéken? Pl. érdekli őket a Lövőház u. sétáló utcává alakítása. 
L.Zs.: Én úgy gondolom, hogy   jövő ilyenkorra, de talán már 2010 októberére 
már az a terület, ami innen nem messze fekszik, ez a Lövőház u., Kisrókus u. a 
Keleti K. u. egy olyan belbudai városközpont lesz, amelyre büszkék lehetnek 
Önök is, hiszen nem az számít, hogy jogilag hova tartozik a Kollégium, hanem 
hogy hol élnek, hol töltik a mindennapjaikat. Az egész környéken, a Millenáris 
két oldalán egy csökkentett, csillapított forgalom lesz. Sokkal több zöld 
területtel. A Lövőház utcában sétáló utcarész lesz, amiben lesznek kávézók, ki 
lehet ülni, tehát nem kell bemenni a Mammutba a neoncsövek közé ahhoz, 
hogy ha valaki mondjuk tavasszal akar egy pohár sört inni, vagy egy kávéra kiül- 
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kávéra kiülni a barátaival. A Mechwart liget megújul, a Mechwart téri szökőkút 
egy sokkal gazdaságosabb, energiahatékonyabb szerkezetet kap. Tehát én úgy 
gondolom, hogy egy olyan fejlődés indul meg azon a területen, aminek a 
következő lépése én remélem, hogy ha lesz egyszer egy olyan fővárosi 
vezetésünk, akivel együtt lehet érdemben működni, akkor a Moszkva tér 
megújítása lesz a következő, ami a kollégiumot is bizonyára, de minket 
valamennyiünket, akik naponta átmennek a Moszkva téren érint. Mert ott, 
ahogy körbenézünk, azért ez nem egy 2010-ben lévő európai nagyváros egyik 
főteréhez hasonlít, hanem inkább máshoz, de azt most mindenkinek a 
képzeletére bízom, hogy mit gondol bele ebbe a környezetbe. 
 
F.Cs. Ennek biztosan örülni fognak. Köszönöm a beszélgetést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Mira: Körforgás 
 
 

Végtelen tér és végtelen idő, 
végtelen vágy és végtelen álom, 
végtelen lélek és végtelen űr. 

Végtelen szavak egy végtelen papíron, 
Végtelen történetet mondanak 

Egy kótyagos bálon, 
Ahol minden élőlény mámorban, 

részegen fetreng az ágyon. 
Végtelen a Föld forgása. 

Belerészegül minden ember álma. 
 

 
 
 

 
 

     Faragó Csenge 
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Riportunkat egy több éve itt dolgozó személlyel, Rivero 
Garcia Idolidiával (Lilivel)  készítettük,aki meglepetten és 
kedvesen válaszolt kérdéseinkre. 
 
Honnan származol? 
- Kubában,Gramma városában születtem. 
 
Mi volt az oka hogy Magyarországra jöttél? 
 
- 1990-ben cserediákként jöttem Magyarországra, több mint 3 
évig tanultam itt. Megismerkedtem egy magyar fiúval, 
szerelmesek lettünk egymásba. Befejeztem az iskolát és 
hazautaztam, de előtte meghagytam címemet a fiúnak. Ő utánam jött 
szülővárosomba és összeházasodtunk. Az esküvőnk Havannában volt. A házasság 
után visszajöttünk, majd külön váltunk és azóta itt élek. 
  

 
„…Imádom, hisz gyerekekkel lehetek együtt,segítek     
nekik és ez örömet okoz nekem. „ 

 
 
Mióta dolgozol a kollégiumban ?  
- 4 éve dolgozom a kollégium étkezdéjében, mint konyhás néni. 
 
Szereted a munkádat ? 
- Imádom, hisz gyerekekkel lehetek együtt,segítek nekik és ez örömet okoz 
nekem. 

 
Mi az eredeti szakmád?  
-  Eredetileg egy kereskedelmi egyetemen végeztem. Itt mindent 
megtanulhattam, ami a kereskedelemhez tartozik és a szakmámmal 
elhelyezkedhetnék egy nagy raktár vezetőjeként is . 

 
Nehéz volt a hazádat elhagyni? Nem hiányzik a családod? 
- Nagyon nehéz volt otthagynom, mert a szeretteim ott élnek. Szívesen 
visszamennék,de gyermekeim miatt nem tehetem meg. 
 

                                                                                      Kata,Dojci 
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Mikor kimondom a főzés szót, az emberek nagy része a nőkre 
gondol, pedig a világhíres nagymesterek többnyire férfiak, például 
Jamie Oliver! De azért még mindig azt mondom, hogy a nők 
nagyobb tehetséggel vannak megáldva ezzel kapcsolatban. Persze 
ahhoz hogy valaki ebben is jó legyen, kreatívnak és ügyesnek kell 
lennie.  
Én személy szerint kedvelem a főzést, bár nem vagyok valami 
ügyes benne. Amit szeretek azt megtanultam elkészíteni. 
Mondjuk, nem vagyok az a hú de különleges kaják híve. Ez a dolog 
nem csak az ízek kavalkádjáról, és az elkészítésének az 
élvezetéről szól. Főzni mocskos dolog, szó szerint. Egy nagyobb 

étel elkészítése után fennmaradt mosogatnivalók ki tudnak akasztani. Az a 
rengetek sok tányér meg lábas… 

 
„Főzni mocskos dolog, szó szerint.” 

  
Régen még a nők fokmérője volt, hogy mennyire tudott főzni egy lány, ma 

már szerencsére az urak is besegítenek nekünk. Egy egy kisebb étel 
elkészítésében ők is tudnak segíteni. Nem könnyű dolog ám mindig kigondolni, 
hogy mit főzzünk másnapra, mennyit kell belőle csinálni, meddig fog kitartani 
stb.. A férfiak sokszor nem is 
gondolnák, hogy mennyi mindenre 
kell figyelnünk nap mint nap, és 
nem csak a főzéssel kapcsolatban!  

Szerintem evidens dolog hogy 
minden nőnek tudnia kell főzni, 
még ha nem is mester fokon, de egy 
alapszinten igen, hogy később 
tudjon ételt készíteni a 
családjának. Remélem, hogy én is 
meg tanulok majd főzni… 
valamikor….:) 
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No lám! Még mindig sikerül olyan témát találnunk, ami kapcsán 
rengeteg különbség merül föl a két nem között. Gasztronómia, a szó 
hallatán vagy egy marhasült, vagy májas-velős raguval megpakolt 
szűzérmék jutnak eszembe. Már szinte az ízét is érzem. 

Fogadni mernék, hogy a kedves kolléganő beszámol nektek 
mindenféle salátákról, illetve a csirkehús elkészítési formáiról. 
Vágjunk a közepébe! A saláta bizony tényleg tud finom lenni, sőt 
tovább megyek valóban egészséges is, abban az esetben ha megfelelő 
húsadagot kapunk mellé. A megfelelő húsadag alatt természetesen 
nem a mutatóba belevágott csirkemell darabokat értem (lásd 

„mekicézársali”). Gasztronómiai ismereteimnek hála egy ilyen cézár salátás 
példával átnyergeltem a salátákról a csirkehúsra. A legfontosabb jellemzője 
szerintem az, hogy csak akkor eszem ha nincs más. Egyszerűen nem tudom 
elképzelni, hogy szállhat szembe a csirke bármelyik darabja akármelyik más 
emberi fogyasztásra alkalmas hússal. A fejlett kereskedelemnek és a fránya 
kizsákmányoló kapitalizmusnak hála a legkülönfélébb halfajták, vadhúsok, házi 
emlősök és egyéb madárfajták húsát be lehet szerezni a környező húsboltokból 
és hipermarketekből. Na de kérem, akkor kinek kell a csirke borsszáraz melle? 
Persze itt jön az: „ha jól van elkészítve nem száraz”. Nem a frászt... Mihez 
képest nem az? És ha már az elkészítésnél tartunk, vajon a nők vagy a férfiak 
főznek jobban? Sok hölgy fejébe futott végig a logikusnak tűnő gondolat 
(hangsúly a „tűnő” szón), hát mi nők. Természetesen, ahogy sejteni lehetett 
nincs igazatok. Abban teljes mértékben igazatok van, hogy a nők gyakrabban 
főznek és bizony sok férfi teljesen elveszett a konyhában és még a környékén 
is. De azok a férfiak akik tudnak főzni, általában osztatlan sikert aratnak 
minden vacsorán. Vegyük csak a nagyokat, Gordon Ramsay, Jamie Oliver vagy a 
magyarok egyik képviselőjét Kovács Lázár. Ha híres női szakácsokat kellene 

gyűjtenem, kifulladnék Stahl Juditnál, aki ráadásul 
igazán csak muffinból jó ☺.  
Természetesen nincs azzal baj, hogy ki mit eszik. 
Azzal sincs baj, ha valaki csirkeimádó salátaguru, ami 
fontos, hogy hagyjuk meg a férfiakat húsimádó 
társaságnak és ne akarjunk vegetáriánusokat nevelni 
belőle. A főzéstudományról meg annyit, hogy hiába 
van több tehetsége a férfiaknak a szakácskodáshoz, 
attól még ugyanolyan hálásak a hölgyeknek ha 
készítenek valami finomat.   

                                                                                Fülöp Zoli 
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FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA 

 
 

  
 

Színes, magyar-osztrák-lengyel 
történelmi dráma, 85 perc 

Rendező: Jancsó Miklós 
Forgatókönyvíró: Jancsó Miklós  
Operatőr: Jancsó Nyika 
 
Szereplők: 
Gálffi László 
Cserhalmi György 
Mucsi Zoltán 
Scherer Péter 
 
Mellesleg: Büszkék vagyunk rád Miki bá, hogy „játszol még…” 
A film a Mátyás-korszak második felére, a hatalmának csúcsára jutott király 
uralkodásának, s ennek révén Magyarország fénykorának rövid másfél évtizedére 
összpontosít. A középpontban a király házassága, az utódlás gondjai, a reneszánsz 
udvar élete és belső viszonyai állnak, vagyis javarészt a magánélet történései, 
melyek azonban egy uralkodó esetében országos jelentőséggel és politikai súllyal 
bírnak. Aki pedig a filmet látta az bátran írjon 
kritikát! 
 
Valentin-Nap (2010) 
amerikai 
romantikus - vígjáték 
 
Hossza: 120 perc, Gyártás éve: 2010 
Rendező: Garry Marshall 
Főszereplők: 
Ashton Kutcher (Reed Bennett), Jessica Alba (Morley 

Clarkson) 
Los Angeles-i párok és szinglik, szerelmek, szakítások és nagy újrakezdések a 
Valentin nap forgatagában. Tehát csak az üljön be rá aki tényleg ilyen Valentin 
nap fan, nagyvonalakban jó színészek játszanak benne, de nem hinném hogy olyan 
katartikus élményben részesítené a film a nézőjét. 
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A hetedik kör 
 Színes, magyar filmdráma, 107 perc, 2008 
16 éven aluliak számára nem ajánlott            

 
Nagyon megszoktuk, és szeretjük is azt hinni, 

hogy a gyermekek ártatlanok, holott a gonosz 
bennük is ott lakozik. Valójában azonban 
kiszolgáltatottságuk, manipulálhatóságuk miatt 
akár áldozatokká is válhatnak (lásd egyes szekták, 
sátánizmus). Olyan tény ez, amivel ma bárhol a 
világon számolni kell. A film az elmúlt években 
Magyarországon megtörtént, 
megmagyarázhatatlannak tűnő tragikus 
események motívumaiból építkezik. Elsősorban azt 
az atmoszférát kívánja bemutatni, amiben ezek a 
dolgok megtörténtek, megtörténhettek, egyfajta 
látleletet adva korunk összezavarodott 
lelkületéről. A történet a kamaszkorról, az élet és 
a halál különös megtapasztalásáról szól, amikor a 
gyermekekben szinte egyszerre ébred fel a 
szexuális- és a halálvágy. Hozzátenném, hogy a szexuális vágy még 
normálisnak mondható, a kettő együtt már nem. 

 
Filmszemle röviden 

 
Azt kell mondanom, hogy egy igen gyenge filmszemléről beszélhetünk, itt 
már nem arról van szó, hogy jó filmek szülessenek, és kerüljenek be a 
versenyprogramba, hanem arról, hogy ki milyen támogatást kapjon meg 
jövőre az államtól és dugja zsebre, verje el, nyúlja le azt. Hányingerrel tölt 
el, hogy egyszer majd az ifjabb és tehetségesebb generációnak, ezekkel az 
ingyenélőkkel kell felvennie a versenyt. A probléma az, hogy nem a 
közönségnek csinálnak filmet az alkotók, hanem maguknak, és 
csodálkoznak, hogy nincs néző a filmjeiken. Hozzátenném, ez nem csak az 
én véleményem, más filmes 
szakemberek, producerek, 
rendezők is hasonlóképpen 
gondolkodnak. 

 
                                                                            
 
 

 

 
 
 

Szabó 
Máté 
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KISS LÁSZLÓ ROVATA 

 
  

  
 

 

A Google vezetői úgy döntöttek, hogy nem várnak 
tovább a felhasználókra és nem bíznak abban, hogy 
idővel úgyis mindenki frissebbre cseréli a meglévő 
szoftvereit. A webes nagyvállalat a jövőben már nem 
akarja támogatni a régi programváltozatokat.  
Sok internetező ragaszkodik a régi megszokott prog-
ramjaihoz és azok bizonyos változataihoz. Van, aki 
egyszerűen nem akarja lecserélni a megszokott és 
bevált alkalmazásait, mások pedig egyszerűen lusták 
frissíteni vagy rossz tapasztalatik voltak az új kiadá-
sokkal. Nos, az IE6-ot használóknak néhány héten 
belül komoly meglepetésben lesz részük. A Google 
ugyanis elsőként a nagyobb vállalatok közül harcot 
hirdetett az általa elavultnak titulált szoftverek el-
len, mondván: a korszerű szolgáltatásokhoz és webes alkalmazásokhoz korszerű böngészők kel-
lenek. 
A fejlesztők számára komoly problémát jelent, hogy ha egy új technikát egy régebbi program-
hoz kell igazítani. Ez nem csak plusz munkát jelent, hanem a régi böngészők nem támogatnak 
megfelelően bizonyos szabványokat, kevésbé megbízhatóak és lassabbak az új társaikhoz képest 
és kevesebb funkciójuk van. Számos webes fejlesztő egyértelműen az Internet Explorer 6-os 
verziójában találta meg a bűnbakot. Annak ellenére, hogy az IE-nek már a 7-es, majd a 8-as vál-
tozata is megjelent, még mindig sok internetező és cég ragaszkodik a program 6-os kiadásához. 
A Google mindenesetre úgy döntött: nem vár tovább és nem próbálja meg győzködni az érintet-
teket, hanem egyszerűen március elsejétől nem támogatja tovább az IE6-ot. a vállalat 
blogjában Rajen Sheth, a Google Apps termékmenedzsere bejelentette, hogy nem támogatják a 

jövőben az Internet Explorer 6-os verzióját és más 
korábbi programokat.  
A korlátozás egyelőre csak a Google Docs és a 
Google Sites szolgáltatásoknál lesz érzékelhető. 
Az elvárás minimum az Internet Explorer 7.0, a 
Firefox 3.0, a Chrome 4.0 és a Safari 3.0 haszná-
lata. Hiányzik ugyanakkor a támogatási listából az 
Opera, ami mindenképpen érdekes lépés. A 
NetApllications piackutató cég adatai szerint az 
IE6 piaci részesedése jelenleg 20,07 százalék, ami 
még mindig több a Firefox 3.5 értékénél (17,10 
százalék) és csak 2 százalékkal marad el az IE8 

l (22,31 százalék). 

http://www.sg.hu/cikkek/72239/elavult_szoftverek_ellen_hirdetett_harcot_a_google

adatátó

Forrás: 
 

                                                                                                                                                 K.L. 
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   T U D T A D ?  15.

 
NASKE SÁNDOR ROVATA 

 
- A "Tamás bátya kunyhója" volt az első regény, amelyet 1 
milliónál is több példányban adtak el.  
 -A tölgyfák csak 50 éves koruk után teremnek makkot.  
-Az egyik oka, hogy ma illegális a marihuána az, hogy az 
1930-as években a gyapottermesztő farmerek sikeresen 
lobbiztak a kendertermesztők ellen, mivel konkurenciát 

láttak bennük.   
- A világ tudósainak fele katonai munkákon dolgozik.  
- Michael Jordan évente több pénzt kap a Nike-tól, mint a gyár összes 
malajziai alkalmazottja együttesen.  
- 1904-ben, a St. Louis-i Világkiállításon egy Richard Blechyden nevű angol úr 
gondolt egy merészet. Mivel a látogatók nem érdeklődtek forró teája iránt, 
hűtve kínálta azt, feltalálván a jeges teát.  
- A kereszténység nem volt mindig a prostitúció ellen. A középkorban népszerűek 
voltak az egyházi kezelésben működő nyilvánosházak.  
- A Vatikán Svájci Gárdistái olyan egyenruhát viselnek, amelyet Michelangelo 
még a XVI. században tervezett.  
- Az első technológiai cég, amely a kaliforniai Szilikon-völgyben telepedett le, a 
Hewlett-Packard volt, 1938-ban. A Stanford Egyetem két mérnöke, Bill Hewlett 
és Dave Packard egy garázsban indították cégüket, 1538 dollár tőkével. Az első 
termékük egy hanggenerátor volt, amit a Walt Disney Studios vett meg, a 
"Fantasia" című film effektusaihoz. 
- Egy Ellen Church nevű fiatal hölgy meggyőzte a Boeing Air Transport embereit, 
hogy ápolói végzettsége és repülés iránti szeretete alkalmassá teszi őt arra, hogy 
az utasoknak segítsen vészhelyzetek esetén. Így aztán 1930-ban ő lett az első 
stewardess.  
- Agatha Christie "Egérfogó" című műve a történelem leghosszabb ideig játszott 
színdarabja.  
- A Belgiumban született Edda van Heemstra a hollywoodi filmek kedvéért 
változtatta meg a nevét Audrey 
Hepburn-re.  
- Pályafutása kezdetén Picasso sokszor 
melegedett a saját munkáiból gyújtott 
tűz mellett.  
-  A nyilvános WC-ben mindig az 
ajtóhoz legközelebbi fülke a 
legtisztább, mivel ezt használják a 
legritkábban.  
                                                                         
 

 

 

 
 
 

 

N. S. 
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Futótűzként terjedt a hír, hogy egy éjszakai tettenérés során kézre 
kerítették a Felvinci egyik tolvaját. 
Az idei év lopásstatisztikái förtelmesek 
voltak. A felvinci tolvajok gőzerővel 
dolgoztak az elmúlt hónapokban. A 
vezetőség és a patrónusok napjaiba 
beleivódott a nyomozás. Azonban ez nem 
volt könnyű, hiszen minden bizonnyal nem 
csak egy tettes garázdálkodott az elmúlt 
hónapokban. Továbbá komoly problémát 
okozott az is, hogy következtetéseink 
mellett csak közvetett bizonyítékokat 
sikerült gyűjteni. A tolvajról mindig is 
tudtuk, hogy a kollégium társasági életének 
egy meghatározó alakja. Csak egy 
közismertebb személy tudott annyi hálóban 
feltűnés nélkül szimatolni, illetve csak ilyen személynek van mersze beosonni egy 
másik szobába. Ha egy idegenre kelek fel éjjel, akkor pillanatok alatt leesik, hogy 
az illető lopni jött, viszont ha egy cimborám motoszkál az ágyam mellett, nyilván 
nincs tüze, vagy valami fontosat szeretne. Erre a megállapításra kezdtek 
halmozódni a kisebb apróságok, közvetett bizonyítékok. Az első forró pont akkor 
jött el, amikor az egyik besurranás alatt felébredt egy diák. Sajnos nem volt 
akkora lélekjelenléte, hogy el lehessen kapnia tettest, viszont el tudta mondani, 
hogy kapucnis pulóvert és rövidnadrágot viselt, a lábai vékonyak és átlagos 
testmagasságú. Ez egy fontos része történetnek ugyanis itt nekem már volt 
gyanúsítottam. Népszerű figura tehát régóta koleszos, visszaemlékeztem régebbi 
esetekre is az elmúlt évekből, kapucnis pulóver vékony lábakkal, illetve kerestem 
ki az akinek a viselkedése megváltozott az elmúlt időszakban. Így jött a képbe L. 
D. Negyedik éve kollégista, sokáig a 10-es háló lakója volt, ami mindig is 
közkedvelt rablóhelynek számított, felsőtestéhez képest vékony lába van, és 9 
után mindig rövidnadrágba és kapucnis pulcsiba bújt, ezenkívül nyugtalanabb, és 
láthatólag feszültebb volt mint egyébként szokott, sőt sokszor panaszolta, hogy 
nem igazán áll mostanában túl jól anyagilag. Miután levontam ezt a 
következtetést, lelkiismeret furdalásban éltem két hétig. A D.?! Hogy jut 
egyáltalán ilyen az eszembe? Hogy gondolhatok egyáltalán rá? 
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Aztán egyszer komolyan felmerült köztünk patrónusok között a lopás téma. 

Elgondolkodtam és rájöttem, hogy itt nincs helye tökölésnek, hát beavattam a 
„patrónus-kollegákat”. Ami meglepő volt, hogy nem döbbentek le azon, amit 
mondtam. Kiderült, hogy mindannyiunk fejébe megfordult ez a lehetőség, de 
nem igazán akartuk, hogy ez bebizonyosodjon. Ráadásul felmerült egy újabb 
gyanús esemény. Egyik délelőtt eltűnt egy telefon a 7-es hálóból. Korpa a 

szobába aludt reggel, és 
emlékezett, hogy D.  kétszer is 
volt a szobába és állítólag tüzet 
keresett a fiókokban. Szóltunk hát 
a tanáriba, hogy mi mire 
jutottunk. Már meg sem lepődtem 
mikor kiderült, hogy a tanáriban is 
ő a legnagyobb gyanúsított. Meg 
kellett állapítanunk nincs mese, 
„behardolunk”. 

Éjjeli ügyeleteket tartottunk, 
beosztottuk az éjszakákat egymás 
között. Volt, hogy egész éjjel 
sikerült fent maradni, de 
általában hajnalba feladtuk. De 
nem volt hiábavaló. Pénteken 
hajnalba a 10-es háló lépcsőjén 
ültem, és hallottam, hogy nyílik 
egy ajtó a folyosóról. Azt is 
hallottam, hogy csörög az ajtóban 
az üveg, ami azért fontos mert 
két ilyen ajtó van a folyosón a 6-
os és a 9-es háló ajtaja. Mivel a 9-
es ajtaja szinte a fülem mellett 
volt ezért tudtam, hogy a távoli 6-

os ajtaja nyílt ki. De nem jött senki. Egy másik ajtó nyílt… Az várható volt, 
hogy nem marad bent, tudtam előbb vagy utóbb kijön a delikvens. Közben 
magamban azért drukkoltam, ne D. legyen, ne a D. legyen. Ő volt, ráadásul 
halál nyugalommal kért számon, hogy mit csinálok én még ébren. (Téged 
vártalak b.meg gondoltam magamba) Azt válaszoltam tanulok. Aznap éjjel nem 
tűnt el semmi, megúszta… Miután leadtuk a drótot a tanáriba, megváltozott a 
feladat.  
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Már nem az volt a kérdés, hogy ki a tolvaj, hanem az hogyan kellene 

rábizonyítani. A tanári kar csapdával is készült, amire sajnos nem akadt rá a 
tolvaj. Mi mindenféle őrült elméletet gyártottunk arra, hogy lehetne csapdába 
ejteni, de nem találtunk szalonképes megoldást. Hát nincs mit tenni várjunk. 
Megérte ☺ 

Kiderült ugyanis, hogy nem csak mi 
virrasztottuk végig az éjjeleket tolvaj lesben. A 
portáról érkezett a leghasznosabb „rendőr” 
Zsolti személyében. Zajokat hallott és feljött 
körülnézni mi folyik hajnal 4-kor a folyosón. Egy 
sötét alakba ütközött, akit először nem 
láthatott, mert az minden fényforrást kiiktatott 
mielőtt munkába indult. A WC-ig követte majd, 
felismerte a sokat említett D-t. Akinél már nem 
volt semmi és hiányzott róla a pulóver. Elzavarta 
aludni, majd megtalált egy érvényes bérletet a 
vízben úszkálni, és megtalálta a pulóvert az 

udvaron az ablak alatt. Kidobta… Viszont benne volt forintra pontosan annyi 
pénz mint ami aznap este eltűnt. Itt lett végre leleplezve D. tevékenysége. 

Azonban nincs okunk a felhőtlen örömre. Egyrészt ki tudja hány lopást 
sikerül rábizonyítani, hányan lesznek kárpótolva? És az is szomorú tény, hogy 
egyes lopásoknál D. nem tartózkodott a kollégiumban, ami bizonyítja nem ő az 
egyetlen bűnös életű személy a társaságunkban. Illetve érdemes elgondolkozni 
azon, mi lenne ha behajtanánk a tanári kar, a portások és patrónusok 
munkadíját a tolvajon. Heteken sőt hónapokon keresztül sok ember dolgozott 
azon, hogy meglegyen. És kihasználnám az alkalmat, hogy megszólítsam azt a 
kollégistát, akinek a neve nem kerülhetett az újságba, de a mi fejünkbe már 
bekerült. Megleszel te is cimbora, és alig várom, hogy a képedbe nevessek.  

                                                  
                                                         Fülöp Zoltán 
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filmbuzi.hu 
 
Filmkritikák és a 
legújabb filmelőze-
tesek tömegeit ta-
lálhatjátok itt. 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

failblog.org 
 
A világ minden részéről 
őrültebbnél őrültebb 
fényképek, videók, be-
jegyzések. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

szleng.blog.hu 
 
A mindennapos szóhaszná-
latba beépülő szleng sza-
vak, amit a fiatalok elősze-
retettel használnak. Az 
idősebb korosztálynak is 
érthetővé teszi a fiatalok 
szókincsét. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

myspace.com 
 
A világon elterjedt 
közösségi oldal. Min-
denki saját maga ala-
kíthatja saját stílusá-
vá. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

ghettoradio.hu 
 
Folyamatosan frissülő legin-
kább magyar Underground 
zenével foglalkozó oldal. 
Egyszóval minden, ami hip-
hop! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

parkapcsolat.net 
 
Mi kellhet egy jó pár-
kapcsolathoz?! Itt meg-
tudhatod, mit taná-
csolnak az „hozzáértő 
:D” emberek, és lehet, 
hogy még előnyödre is 
válhat. 
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NET – HORVÁTH ÁDÁM ROVATA 
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SZABÓ KRISTÓF ROVATA 
 

  

  
 

 
 

 
 

Jó dolog ez az energiatakarékos izzó, 
kár, hogy nem világít – gondolja magában 
Valika, miközben a konyhában ülve vár-
ja, hogy a spájzban égő lámpa bemele-
gedjen. Az új típusú izzók ugyanis nem 
csak nem biztosítanak akkora fényt, mint 
a korszerűtlen régiek, de egy kis idő is 
kell nekik, amíg ezt az alacsonyabb 
szintet elérik. Valika, ha foglalkozna a 
világ nagyobb összefüggéseivel, tán azon 
is elgondolkodna, mire való a technoló-
giai fejlődés, ha megkeseríti az ember 
életét. Valika azonban ilyeneken nem 
gondolkodik. 
 
Korábban csak belépett a spájzba, fel-
pattintotta a lámpát, levette a polcról a 
ribizlilekvárt, és már suhant is a konyhá-
ba, hogy készülhessen a finom csokis 
linzer, amit a recept baracklekvárral ír 
ugyan, de Valika ribizlivel készíti, a 
lánya ugyanis így jobban szereti.  
 
Amióta új izzók vannak, felkapcsolja a 
villanyt – aztán megy tovább a dolgára: 
kiteregeti a ruhákat, enni ad a kutyának, 
elmosogat két tányért, mégsem ülhet 
tétlenül, amíg a lámpa felmelegszik. 
Aztán visszatér. (Ha figyelembe vennénk, 
hogy egy teregetés valószínűleg tovább 
tart, mint amíg az izzó eléri maximális 
teljesítményét, vagyis az egy darabig 
fölöslegesen ég, könnyen lehet, hogy 
arra jutnánk: a takarékos égő használata 
még csak nem is takarékos. De ezt nem  
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vesszük figyelembe. Mint ahogy azt sem, hogy többször előfordult már, hogy 
Valika, miután felkapcsolta a világítást, és elment mondjuk macskaalmot 
cserélni, a spájzról teljes egészében elfeledkezett, így amikor legközelebb 
odament, hogy felkapcsolja a villanyt, meglepődve tapasztalta, hogy az már ég.) 
Szóval az egész spájzozás rendkívül bonyolulttá vált, kétszer is meggondolja, hogy 
a közelébe menjen. 
 
Most mégis ezt tette, s mivel kivételesen semmi más dolga nincs, van ideje az épp 
melegedő égőn gondolkodni. 
 
A férje ötlete volt, hogy az egész házban cseréljék ki az izzókat energiatakarékos-
ra. Márpedig ha ő a fejébe vesz valamit, nehéz róla lebeszélni. Még akkor is, ha 
az, amit éppen állít, pont az ellentéte annak, amit egy hónappal azelőtt magya-
rázott – teljes meggyőződéssel. Egy időben például, hogy csökkentse koleszterin- 
 
Egy időben például, hogy csökkentse koleszterin-szintjét, 
egyáltalán nem evett tojást – mígnem egy barátjától hallott a 
rántotta-kúráról, így onnantól Valikának minden reggel omlet-
tet kellett tálalnia rövid távon makacs férjének. 
 
szintjét, egyáltalán nem evett tojást – mígnem egy barátjától hallott a rántotta-
kúráról, így onnantól Valikának minden reggel omlettet kellett tálalnia rövid 
távon makacs férjének. Akit az ilyen ellentmondások egyáltalán nem zavarnak, 
Valika is csak néha csipkelődik ezekre utalva. Általában szívesen teljesíti férje 
minden kérését. 
 
Bár annak talán megpróbálna ellenállni, ha életének társa a fényképezőgép 
vakujába is energiatakarékos izzót akarna tenni. „Most repül a kismadár! Majd 
mindjárt. Senki nem mozdul, tartjuk a mosolyt! Na, na, nagymama, kibírod még 
ezt a pár másodpercet, mindenki mosolyog, tényleg, na, na, ez az!” De ez 
egyenlőre nem merült fel. 
 
Összességében pedig még pozitív is férje legújabb rögeszméjének a hozadéka: a 
fürdőszobába szerelt új izzó kisebb, melegebb fényénél ugyanis lánya szebbnek 
látja magát – és így a világot is. Ezért aztán Valika valójában örül az energiataka-
rékos égőknek.  
 
Vidáman keni készülő csokis linzerére az idő közben előhozott ribizlilekvárt. 
 

Szabó Kristóf 
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ANGYALI  DIÁKSZÖVEGEK  VAGY SZÖVEGELÉSEK ?  
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 hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták 

míg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult. 

 janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat. 

. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondoskodott. 

. Béla várromokat épített. 

 hős várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert már korábban 

ugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott. 

 századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat. 

adnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg. 

rany János 1817-tól 1822-ig született. 

 Hunyadi László olyan ballada, amelyben a főhőst feldolgozzák . 

ákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba. 

rany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra. 

eonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban. 

rínyi Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan ölte meg. 

etőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia. 

etőfi mindent megtenne a nemzet érdekében, csakhogy ő is hősi halott legyen. 
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      Nyelvi poénok 
 

Előzőmunkahely 
A HR-es kérdezi az új 
titkárnőt: 
- És mondja, az előző 
munkahelyén mennyi volt 
az évi fizetése? 
- ??? Nálunk az előző 
munkahelyemen nem 
dolgozott egy Évi sem! 

 
Margarin: 
Két egér beszélget a kamrában: 
- Rád fog esni a margarin! 
- Rámamargarin? 
 
Hogy kapta Benedek Elek a nevét? 
Anyukája reggel beszólt a kisfiának: 
- Benn vagy még az ágyban? 
- Benne, de kelek. 
 
Kérdés: 
- Miért nincs bástya a vonaton? 
- Mert a vonat nem vár..... 
 
Úszás oktatás: 
- Hogy tanítja a varázsló úszni a 
pókot? 
- Hókusz, pók ússz! 
 
Tehén: 
A tehén bonyolult állat. 
De én megfejtem! 

 
Trükk: 
- Mondja Kovács bácsi, maga mit 
szokott csinálni, ha este nem tud 
elaludni? 
- Én? Elszámolok háromig és már 
alszom is. 
- Tényleg? Csak háromig? 
- Háromig, de van úgy, hogy fél 
négyig is. 
 
Bevásárlás: 
- Pistike, szaladj le a boltba, 
hozzál egy kiló hurkát! De ne 
véreset! 
- DENEVÉRESET??? 
 
Egyenlet: 
- Kislányom, teljesen egyedül 
oldottad meg ezt az egyenletet? 
- Nem. Két ismeretlennel. 
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A Sudoku egy olyan négyzet, amelyben 81 mező van, kilenc vízszintes, 
kilenc pedig függőleges sorban. Ezenkívül a négyzet még fel van osztva 
kilenc kisebb négyzetre, amelyek - véletlenszerűen elosztva - 1-től 9-ig 
terjedő számokat kapnak. 
A számokat az üresen maradt kockákba kell elhelyezni 1-től 9-ig úgy, 
hogy kétszer ugyanaz a szám egyetlen vízszintes, egyetlen függőleges 
sorban, illetve egyetlen 3x3-as kis négyzetben sem szerepelhet. 
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