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Jancsó Miklós szeptember 27-én 
volt 90 éves. A Káldor média 
csapata egy animációs spottal 
köszöntötte (Látható a 
honlapunkon és a You tube-on). 
Kortársa volt József Attilának, 
Radnótinak. Születése évében IV. 
Károly még kísérletet tett a 
magyar trón elfoglalására, 
melyet Horthy megakadályozott. 
Lenin ekkor vezette be az Új 
Gazdasági Tervet (NEP). Volt 
három házassága, van négy 
gyereke (négy kerék – kocsi 
nincs). Csinált 30 
nagyjátékfilmet. Kapott két 
Kossuth díjat, legjobb rendezői 
díjat Cannes-ban, Montrealban, 
két magyar filmszemlén stb. stb.   
Szóval látott ezt-azt. Elért 
egyet, s mást.   
De én most nem a 
munkásságáról, a hosszú 
snittekről, a „JANCSÓI 
SZIMBOLIKÁRÓL” beszélnék, 
hanem arról, hogy milyen 
fantasztikus pali ez a Jancsó. 
Hogy az utolsó lovagok egyike. 
Aki a gyengék oldalán áll, segít, 
ahol tud (Timur és csapata) és 
kedves, szórakoztató, és b…szik 
rosszul lenni. Kötelességtudóan 
végignézi filmszemléink vegyes 
színvonalú versenyfilmjeit, és 
halálosan komolyan értékel. 
Szeretem Jancsó Mikóst. Boldog 
születésnapot Miklós!  S.J.  
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Beszélgetés Homor Gizellával  
 
- Mi indíttatta arra, hogy a pedagógiai 
hivatás részese legyen? 
- Igazából gyerekkoromban nem a 
pedagóguspálya vonzott. Gyermekorvos 
szerettem volna lenni, de fél pont 
hiányzott, hogy felvegyenek az orvosi 
egyetemre. Ma már egyáltalán nem 
bánom, hogy másképpen alakult a 
sorsom. A gyermekekkel így is kapcso-
latban állok. Úgy érzem, ebben a 
felállásban még több és hatékonyabb 
segítséget tudok adni számukra és 
természetesen én is nagyon sok jót, 
szeretetet kapok tőlük. 

-  
„Gyerekkoromban nem a pedagóguspálya vonzott. Gyermekor-
vos szerettem volna lenni, de fél pont hiányzott, hogy felve-
gyenek az orvosi egyetemre.” 

 
- Minek hatására lett a kollégium igazgatója? 
- A Fővárosi Önkormányzat Dr. Molnár Valéria igazgató-jelölt pályázatát érvényte-
lenítette, így az új pályázat megjelenéséig a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy 
a pedagógiai programban meghatározott helyettesítési rend értelmében az 
igazgatói teendőket 2011. augusztus 16-tól a kiírásra kerülő pályázati eljárás 
lefolyásáig én lássam el.  
- Hogyan gondol a munkájára? Örömmel tölti el, hogy gyerekekkel foglalkozhat? 
- Mindennél jobban! Ez a huszonkilencedik éve, hogy a pályán vagyok. Emlékszem, 
előző munkahelyemről úgy jöttem el, hogy nem baj, ha száz különböző helyen 
helyezkedem is el, a lényeg, hogy ne gyomorgörccsel kelljen felkelnem, hanem 
szeressem amit csinálok. Ez a huszonkilenc év pedig azt mutatja, hogy élvezettel 
végzem a munkám. 
- A mindennapi életben mi jelenti a legnagyobb kihívást? 
- Az eddigi huszonnyolc év a megszokott kerékvágásban zajlott, de ez egy teljesen 
új év, tele új kihívásokkal. Nem a kollégium igazgatása vesz el sok időt. Hadd 
magyar 
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magyarázzam meg. Szeptember elsejétől a Fővárosi Önkormányzat megszüntette 
a kollégiumok gazdasági önállóságát, egyetlen gazdasági szervezetbe tömörítette 
a tizenhat kollégiumot. Szeptember elsején létrejött az összevonás. A  kollégium 
technikai dolgozói kikerültek a kollégium vezetése alól, most a KGSZ (Kollégiumi 
Gazdasági Szervezet; vagy ahogy emlegetni szokták: Gesz – a szerk.) alkalmazása 
alatt állnak. Ennek megszervezése, lebonyolítása nagyon sok nehézséggel, 
feladattal járt. Sok időt töltöttem a kollégiumban és rengeteg munkát végeztem 
az elmúlt egy hónap alatt. 
- Melyik kulturális programot tartja leghasznosabbnak az itteni diákok számára?  
- A bemutatkozó esteket, a Kollektívet és a Diákfilmszemlét. 
- És miért? 
- Mert ezeknek mind aktív részesei a diákok. 

 
„Nagyon fontos, hogy mind a diákok, mind a tanárok családias, 
nyugodt légkörben élhessenek, tanulhassanak, dolgozhassanak.” 

 
- Milyen új programokat vezetne be a kollégiumi életbe? 
- Ez egy nagyon nehéz kérdés. A Fővárosi Önkormányzat célja az intézmények 
gazdasági összevonásával az volt, hogy minél több pénzt tudjanak  megtakarítani, 
sőt elvonni a oktatásból. Minden intézménynek megkurtították a költségvetését.  
Novemberig a pedagógiai programokban meghatározott célok és feladatok  
megvalósítására sem  kapunk pénzt. (Ide tartoznak például a szakkörök, a 
tisztasági verseny, a bónusz program, szociális ösztöndíj, a társaságok működése.) 
Momentán sokkal inkább foglalkoztat a meglévő programok finanszírozása, 
hagyományaink megőrzése, pénz nélkül. Az eddigi években szeptember és 
december között 400.000 forintot költöttünk a különböző programokra, most 
mindössze 200.000 forint áll majd novembertől rendelkezésünkre. Leginkább ezek 
a tényezők akadályozzák az új programok létrehozását. 
- Mit tudna elmondani diákokkal illetve a tanári karral való kapcsolatáról? 
- Kapcsolatom mind a diákokkal, mind a dolgozókkal nagyon jó.  Sok volt 
diákunkkal kiköltözésük óta is tartom a kapcsolatot, van akinek esküvői tanúja 
voltam, vagy gyerekének keresztanya, de sokakkal facebookon és az iwiwen 
beszélgetek. Vannak itt olyan neve-
lőtanárok, akik annak idején az én 
diákjaim voltak, például Kovács Ka-
talin vagy Szabó Daniella. Számomra 
nagyon fontos, hogy mind a diákok, 
mind pedig a tanárok családias, 
nyugodt légkörben élhessenek, tanul-
hassanak, dolgozhassanak.  
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Elkezdődött az új tanév, a diákok beköltöztek a kol-
légiumba. 
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Kétszer is összecsapott egymással a tanárok és a diákok 
focicsapata a Felvinci sportpályáján.  
 
Az első találkozó 0:0-s döntetlenre zárult, a második 
meccsen már gólok is születtek. A vezetést Vígh Boldizsár 
éles szögből a kapus feje fölé leadott bombájával a diákok 
szerezték meg, Reith Gábor sakk-matt helyzet végén 
egalizált. Ezt követően a tanárok annyira belelendültek a 
játékba, hogy Gloviczky tanár úr szép góljával a vezetést is 
átvették, Deák Milán azonban egy gyors kontratámadás 
végén beállította a 2:2-s végeredményt. Vagyis ismét 
döntetlen született: nem bír egymással a két csapat. 
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Part I. 
 
Márta néni, aki júniusig a kollégium Felvincis igazgatóhelyettese volt, egy időre 
elhagyott minket, olyannyira, hogy meg sem állt Angliáig. Most onnan számol 
be kalandjairól. 
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Hello Fiúk! 
 
Remélem, jól vagytok! Üdvözlet a meleg (28 °C) és napsütéses Angliából. Ez 
volt a 3. hét, hogy itt vagyok, eléggé mozgalmas az életem! 
 
Igazából tanulási nehézségekkel küzdő (ez szóról szóra való fordítás, de semmi 
köze a diszlexia/diszgráfiához) pácienst kértem, itt ez down syndrome-ost és  
enyhén értelmi fogyatékost jelent, csak úgy mint autistát, aspergerest stb. Már 
lett is volna egy helyem északon, a jegyem is megvolt, amikor kiderült, hogy a 
pasas (az apa) munkát vállalt Indiában, és másfél éves szerződése volt. Igazá-
ból, ha nem lenne olyan messze, és nem lenne Bóbita, akkor bevállaltam volna, 
de így nemet kellett mondanom. De mivel a repjegyem már megvolt, így vállal-
tam ideiglenesen helyettesítéseket. 17 napot voltam Startfordban, szép kör-
nyéken mókusokkal, sünnel, gyönyörű pázsittal az udvaron. Fő feladatom az aj-
tónyitogatás volt: első a tejes ember, majd a takarítónő, 10–kor jött a nővérke, 
aki megmosdatta Bobot, majd 2 féle kajaszállító, a kertész, az ablakpucoló, és 
utoljára 3 órakor a halas ember friss lazaccal, egy héten 1-szer. Miután min-
denkit beengedtem és kiengedtem, du. 3-kor csendespihenőt tartottunk, alvás 
tea-időig, ami 17 órakor van. 
 
Jó fej volt az öreg, csak teázott (6-szor egy nap) és evett (3-szor), és aludt 
egész nap. 3 James Bond könyvet olvastam el a 17 nap alatt. Reggel fél 10-kor 
szoktam felébreszteni, én reggel 9-ig csicsikáztam (elég nehéz volt megszokni). 
A város gyönyörű, kb. 15 perces séta volt a háztól. Először minden nap bemen-
tem, majd később már csak 2 naponta. Hamar eltelt… Utána jött London, 
Clapham. Az csak 4 nap volt, mert a bácsi kórházba került. Ez egy igazi kurió-
zum volt, ugyanis csendes őrült volt, abban az étteremben, hogy nem volt ag-
resszív, de fogalma sem volt, hogy hol van és mi zajlik körülötte. Néha azt hit-
te, hogy az IRA tagja (ír volt a bácsi), és hogy fel fog robbantani embereket, és 
arra kért, hogy akadályozzam  meg ebben. Ja, és vasárnap el kellett mennem 
a Szent Mária katolikus templomba vele, mert az írek vallásosak. De tök jó volt. 
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Rettentő sokan várták / nem várták a kollégiumi élet felpezsgését a nyáron. 
Mindkét oldalnak megvannak a maga érthető érvei. Az ellenérvek egyike, hogy 
nem lehet netezni sokáig. Szeretnék most az érintettekhez szólni.  
 
Sokan teszik fel a kérdést, hogy miért vagyok ilyen: letiltom, korlátozom, 
megnehezítem a diákok életét az internetes tiltással. A „szörnyű” igazság, hogy ez 
a tanári kar a ti érdeketekben meghozott döntése, amit én - a döntéssel egyetért-
ve - a technikai teendők végrehajtásával támogatok. Saját napi rutinomat átgon-
do 

 

  
 

 

Na és akkor kedden visszajöttem Alceterbe, ami a cég főhadiszállása, szerdán 
már ajánlottak egy új munkát, holnap megyek a nőhöz, akinek társalkodónőre 
van szüksége, mert a férje súlyos beteg, kórházban van, az intenzíven, és nin-
csenek rokonai. Lelki támogatást kell nyújtanom. Házvezetőnő van és sofőr is, 
szóval túl fogom élni… Itt nem tudom, meddig leszek, mert vagy felépül a férj, 
vagy nem… Jövő héten van fizetés, azt azért megvárom. Nézzétek meg a ké-
peket a FB-on, majd még rakok fel, kell vennem egy memória olvasót, hogy a 
gépemről le tudjam szedni a képeket. 
 
Ha rövid időn belül nem találnak egy olyan esetet, akit kértem, akkor meg fo-
gok maradni a helyettesítésnél, mert sok helyre lehet utazni, és megismerni új 
helyzeteket. Eddig is már voltam: Birmingham , Coventry, (Stratford, Alcester), 
Warwick, Ascot, Oxford, London. És az utazást fizeti a cég. 
 
Ami jellemző, az a nyugalom és a kellemes jólét, bár eléggé jó környékeken 
jártam eddig, azt nem mondhatom, hogy az egész országban, de az emberek 
kedvesek, udvariasok, no stressz. Szóval, mindenképpen egy kellemes és érde-
kes élmény és pénzszerzés. 
 
A kertek, pázsitok gyönyörűek, a házaknál ezüst mókus, süni, hatalmas ragado-
zó madarak, legelő marhák és bárányok, rendezett tanyák, rengeteg a folyó és 
a patak. 
 
A pasasok első ránézésre rondák, másodikra is, de jól öltözöttek, ápoltak és há-
ziasak. És nincsenek körbemetélve, mint az amerikaiak (just for the record). 
Na. Mára ennyit, kérdezzetek! A második részt majd a nőcinél írom meg. Puszi 
mindenkinek!!!             Márta 
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dolva kevés olyan dolgot találok, amit ha igazán akarnék, ne tudnék este 9 óráig 
elintézni. Ha ez nekem menne, akkor számotokra sokkal könnyebben kivitelezhe-
tő. Elhúzódó tanulás vagy egyéb indokolt esetben eddig is lehetőség volt - 
nevelőtanári megbeszélést követően - a tiltás rövid intervallumig történő 
felfüggesztésére. Azokat is letiltom, akik este 9 után a Jégkertes internetet 
használva chatelték végig az éjszakát. Most gondolom azt kérditek: miért? 
Válaszom tömören: csak. Nem kis fejfájást okoztak számomra egyesek azzal, hogy 
a Jégkertes wifit haszálva töltöttek esténként. Ezt a tiltást vehetitek revansnak. 

 
Hogy ne mondhassátok: csak bántalak titeket, most egy kis „törődés” következik. 
A lányoknál - nagy nehézségeket leküzdve - sikeresen internet-szolgáltatót váltott 
a kollégium. Mire a cikket olvassátok, egy 120Mbit/sec-os UPC FiberPower 
sebessége fog a szerver alatt dübörögni. Ez egy elméleti sebesség, amit jelenleg a 
kollégium helyi hálózata sem tud kiszolgálni. A fejlesztések már elindultak a 
hálózati sebesség 10-szeres, azaz 1000Mbit/sec-ra történő növelésére. Rossz hír, 
hogy a wifisek közül senki nem fog tudni 2,4 Mbyte/sec-nál gyorsabban tölteni, 
mert a wifi szabvány akármennyire 54Mbit másodpercenkénti átvitelt tud, a 
gyakorlatban ennek csak egy részét tudja egy adó (Access point) a számítógépek 
között szétosztani. A szolgáltató csere ennek ellenére is előre lépés. Így egy 
„pofátlan” letöltő nem tudja az egész kollégium életét megkeseríteni a rendszer-
ben lévő átviteli tartaléknak köszönhetően. Igaz, még most is van kockázat, de ez 
sokkal kisebb, mint eddig volt. A notórius letöltőkre természetesen ezentúl is 
„vadászat”, és az ezt követő szankcionálás vár. Továbbá fejlesztések folynak az 
általatok látogatott tartalmak erőteljes (gondolok itt: 18+) szűrésére is. Ennek 
bevezetését észre fogjátok venni. „Törődés” vége. 

 
Az új tanévben – elsősorban a fiúkat érintő - új szabályok léptek érvénybe. A 
lányoknál bevált módszer volt a hétvégi fennmaradásra a Donátiba való pénteki 
átköltözés. Ez az idei évtől a Felvincis fiúkra is vonatkozik. A lányok nagyrészt 
tisztában vannak az ott lévő internetezési lehetőségekkel. Azok számára, akik 
eddig nem tudták, ott is lehetőség van a vezetéknélküli hálózat használatára. Itt 
eltérően a Felvincitől és Bakfarktól nem kaldorkoli_x a hálózat neve, hanem 
donati_wlanx (az x számokkal kicserélendő). A jelszó sem „kaldorkoli.hu”, hanem 
„donati1015”. A Donátiban nem kell regisztráció, magával a jelszó ismeretével fel 
tudtok lépni a hálózatra és lehet máris internetezni. Bárkinek kérdése, észrevéte-
le, problémája van, azt kérem, írja meg e-mailben a leslie@kaldorkoli.hu címre. 
Zárásul javaslok egy keresést a „Pokoli operátor naplója” c. írásra a google-ben. 
Érdekes jellemrajz .           Lez 
 
A Leslie által említett lánykollégiumi internetfejlesztés adminisztratív okokból 
még nem valósulhatott meg – a szerk. 
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ZEŐKE SZŐKE ANNA ÉS GUBÁNYI GERGELY ROVATA 
 

   
 
 

 
Nőként egy vezetői pozícióban sokkal, de sokkal nehezebb érvé-
nyesülni, mint egy ellenkező neműnek, ugyanis nem is olyan ré-
gen a nőknek még nem igazán voltak olyan jogaik, mint a férfiak-
nak, és hát, akármilyen „modern” világban is élünk, egy férfit még 
mindig szívesebben látnak magasabb beosztásban, mint egy nőt. 
  
Szóval, nekünk, nőknek sokkal többet kell küzdenünk, hogy előretör-
hessünk, de ha elértük a céljainkat, akkor viszont sokkal magabizto-
sabban fogjuk betölteni a pozíciót. De, ahogy az előbb is említettem, 
nőket kevésbé látnak szívesen vezetői beosztásban, ezért szigorúbb-

nak kell lennünk, ugyanis ezáltal tudunk tekintélyt elérni a beosztottjainkkal 
szemben, és így tudjuk csak elérni, hogy igazán elismerjenek minket. 
 
99%-unk szeretne gyereket, és köztudott, hogy a gyereknevelés 
és a karrierista álmok nem igazán férnek össze.  
 
Na és persze jön a legnagyobb „probléma”, a 
családalapítás. Ugyebár, 99%-unk szeretne 
gyereket, és köztudott, hogy a gyereknevelés 
és a karrierista álmok nem igazán férnek 
össze. Eljön az a pont, amikor el kell dönteni, 
hogy melyik is a fontosabb, mert hát úgy 
nehéz karriert építeni, ha tudod, hogy x évig 
kiesel a mókuskerékből, és utána ha vissza-
állsz, már nem csak a munkára kell, hogy 
irányuljon a figyelmed, hanem ugye a 
gyerekekre, a házimunkára stb stb… 
 
De azért annyira mégsem vészes a helyzet, 
ugyanis akár a történelmet nézzük (Margaret 
Thatcher, Indira Gandhi…), akárcsak szétné-
zünk a környezetünkben, legyen az ember 
bármilyen nemű, kitartással és szorgalommal 
(majdnem) mindent el lehet érni. 
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A férfi, mint vezető a mai napig sokkal elfogadottabb, mint a nő. Ez 
tény. De miért van ez így? Illetve jó ez így? 
 
Először is a miért. Elég egyértelmű (számomra legalább is), hogy a tör-
ténelem alatt kialakult helyzet a nemek családon, illetve a társadalmon 
belüli feladatmegosztásának köszönhető. Az erő, a jó vezetői, irányítási 
készség a férfinak, az „erősebb nem” képviselőjének jutott. Az, hogy 
így alakult mára nem csak a megszokás miatt, de az ebből adódó nevel-
kedési különbség miatt is olyan benyomást hagy mindenkiben, hogy a 
férfi talán jobb is irányítói posztra. 

 
Hogy ez jobb-e így? Azt mondanám, hogy igen, és, hogy ne kerüljek elfogultság 
gyanújába, meg is alapozom, hogy miért gondolom így. A vezető, mint döntéshozó, 
sokszor kerülhet olyan helyzetbe, amikor inkább a „számok” alapján kell dönteni, 
nem pedig például a szimpátiára, vagy a benyomásra kell hagyatkozva. Erre a 
feladatra – ebben a cikkemben is újra hangsúlyozva, hogy kivételek mindig vannak 
– úgy gondolom, hogy egy férfi jobban megfelel. 
 
Másodszor, azon helyzetekben, amikor úgy igazán szorul a hurok, inkább a férfire 
lehet számítani (és általában arra is számítanak). Egy férfi adottságaiból, geneti-
kájából adódóan jobban állja a sarat, egy nő viszont esetlegesen könnyebben 
beleroppan a nyomásba. 
 
Harmadszor, ugyancsak adottságaiból adódóan, egy férfi markánsabban és 
tiszteletet parancsolóbban tudja irányítani beosztottjait. Könnyebben elérheti, 
hogy rend legyen és tisztességes munkavégzés. Negyedszer pedig egy szakoldal 
szerint a sztereotípiákból kifolyólag a nőnek jóval többet kell dolgoznia ahhoz, 
hogy ugyanazt le tudja tenni az asztalra, hogy ugyanazt az eredményt mutathassa 
fel, mint egy férfi, hisz mindenki kétkedve néz rá, s nem fordulnak ugyanolyan 
szívesen hozzá se kérőleg, se pedig segítőileg. Ez pedig szerintem magáért beszél… 
Ötödször pedig azt bátorkodom állítani, hogy a férfiakra inkább jellemző a 
tettlegesség (a férfiak hamarabb elszánják például magukat olyan dolgokra, amiről 
a nők sokáig csak beszélnek), amely úgyszintén jobb vezetővé emeli őket. 
 
Ezek a legfontosabb különbségek… De persze még lehetne előállni újabb és újabb 
példákkal. Akit érdekel a téma, az gondolkodjon még rajta… Üdvözlöm a gólyákat, 
és sikeres új tanévet kívánok mindenkinek! 
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EtnoMobil 2.0 őszi múzeumi turné  
2011. október 30-ig 

Az EtnoMobil 2.0 című alternatív múzeumi kiállí-
tási kezdeményezést múzeumok csinálják, mégsem a 
múltról szól, hanem arról a világról, amiben élünk. 
Széles intézményi együttműködés, szerteágazó téma 
(mozgás és kultúra), a megvalósításra mégis összesen 
10 négyzetméter jut, egy erre a célra átalakított la-
kókocsiban. Részletekből összeillesztett világ, akár 
egy kirakós játék, amit a látogatók írnak tovább saját 
tárgyaikkal, történeteikkel. Néhány a témák közül: 
utazás és mobilitás, menekülés, üzleti utazás, tanulás 
és felfedezés, diaszpórák utazásai, kamaszok mobil 
tárgyai, turizmus, rendszeres munkába járás, tájéko-
zódás, mozgáskorlátozottság és mobilitás, zöld út, 
utazás és modellezés, utazás és higiénia.  
           A kiállítási lakókocsi megállóiban is a mozgásé 
a fő szerep: bárki részt vehet a műtárgyrejtvényben, 
válhat alternatív tárlatvezetővé, készíthet bérletet, 
mozgási naplót, körpanorámát, vagy éppen saját moz-
gáshoz kapcsolódó tárgyáról mesélhet, amivel bekap-
csolódhat a közös múzeumi játékba. 

Benn a szobában; A hentes 
2011. október 13 19:00, Komédium színház 

   Aki még nem látta a koli Szabó Kristófját színészked-
ni, annak most eljött az idő, hogy megnézze! Legköze-
lebb a Komédiumban fog fellépni a Plafon csoport elő-
adásában, Juhász Tündével. Egy kis ízelítő: 
   A Benn a szobában című egyfelvonásos egy átlagos 
házaspár kedd estéjét mutatja be. Két emberről szól, 
aki egy fedél alatt, de mégis külön életet élnek. Pró-
bálják rendbe hozni azt, amit még lehet, de úgy tűnik, 
már csak célba nem ért mondatok és meg nem értett 
szavak maradtak nekik. Ilyen a házasság? Ez abszurd! 
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Design hét 
2011. október 9-ig, Budapest több pontján 

Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a 
Design hét nevű programsorozat, melyet a hazai kre-
atív ipar ünnepének is tekinthetünk. Budapesten több 
mint száz helyszínen, rengeteg programmal várják az 
érdeklődőket szeptember 30 és október 9-e között. 
Idén 14 műhelyt látogathatunk meg, és megpillant-
hatjuk a kreatív iparág valós szereplőit és betekintést 
nyerhetünk, hogyan végzik munkájukat. A Design hét 
egy igazi magyar sikertörténet, melyen a hazai krea-
tív ipar egészét ünneplik programok sorával. 

 

Drive 
amerikai film, a mozikban 

A névtelen főhős napközben egy autószerelő mű-
helyben dolgozik, mellette pedig filmforgatásokon 
kaszkadőrként kamatoztatja nem mindennapi vezetői 
képességeit. Mindez azonban még mindig nem elégíti 
ki, ezért éjszakánként rablásoknál segédkezik, mint 
sofőr. Amikor azonban Driver megismerkedik a szom-
szédjában lakó Irene-nel és kisfiával, a dolgok fokoza-
tosan kicsúsznak a megszokott kerékvágásból. A lány-
nak ugyanis férje van, aki épp börtönben ül. Amikor 
kiszabadul, alvilági kapcsolatai a családját is fenyege-
tik, amit Driver nem nézhet tétlenül.  

A dán rendező, Nicolas Winding Refn legújabb al-
kotásában az akciómozit házasítja a művészfilmmel – 
és az elegy működik. A film címe félrevezető, mert a 
gyanútlan néző azt hiheti, hogy valamiféle Halálos 
iramban 6.-ot lát majd, pedig dehogy. Akkor már in-
kább egy szerelmi dráma és egy bosszúfilm párosítása, 
ráadásul mesteri színvonalon. Azok is szerethetik, akik 
akcióra és izgalmakra szomjaznak, és azok is, akiknek 
úgy kell a líra és a lélekábrázolás, mint egy falat ke-
nyér. 
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FILM – SZABÓ MÁTÉ ROVATA 

 
 
 

 
 
 

 
Hogy egy kicsit élménybeszámoló jel-
legű legyen ez az írás, el kell monda-
nom először, hogy mint fiú, hogyan 
álltam hozzá ehhez a filmhez látat-
lanban. Nem akartam megnézni, hal-
lani sem akartam róla, mert elcsé-
peltnek tartottam azt az ötletet, 
hogy egy Rapunzel-es mesét dolgoz-
zon fel a Disney. Már megint herceg-
nős történet, már megint jön a ki-

rályfi, és kiszabadítja a vártoronyból. Klisészerűen hangzik, a történet a látszat és 
a trailer-ek ellenére mégis egészen más. 
 
Nem is emlékszem, mikor láttam utoljára ennél magával raga-
dóbb vagy kedvesebb filmet.   
 
A „főhősnővel” se voltam megelégedve, 
mint fiú, nem tudtam elképzelni ugyanis, 
hogy hogyan tudnék én azonosulni az ő 
problémáival, szóval egyáltalán hol 
érdekel engem egy tini lány felnőtté 
érése? Vicces, amikor az ember a film 
nézése közben döbben rá, hogy még ő 
maga sem felnőtt eléggé. 

 
Végső soron úgy voltam vele, hogyha 
nagyon muszáj, akkor ráveszem magam, 
hogy megnézem, mert mégiscsak 
animációs film, azok meg úgy általában 
érdekelni szoktak, de megfogadtam, 
hogyha tehetem, minél később nézem 
meg. 
 
Nyár közepére esett az a bizonyos minél 
későbbi időpont. Megnéztem. Oda voltam 
meg    
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és vissza. Nem bírtam vele betelni. 
Nem is emlékszem, mikor láttam 
utoljára ennél magával ragadóbb 
vagy kedvesebb filmet. Egy percre 
nem bírtam levenni a szememet 
róla, mert féltem, hogy kihagyok 
valami nagy poént. Tervezem, 
hogy újra előszedjem, és megnéz-

zem az elejétől a végéig. Azért csalódtam kellemesen, mert nem egy kiszámítható 
sztorit láttam, rengeteg fordulattal, és a karakterek is kellőképpen összetettek 
voltak és humorosak. Aranyhaj például annyira sokrétegű, hogy a lelkiismeretét, 
egyben mentorát egy külön figurával, egy kaméleonnal ábrázolják, aki minden 
bizonnyal a ”legcukibb” figura a filmben. 
 
És egy kis szakmázás: Talán azért sikerült ennyire jól ez a rajzfilm, mert a 
szereplők arcmimikája és színészi játéka tökéletesen kifejezi az érzelmeiket. Itt 
éreztem először, hogy kellő hangsúlyt fektetnek a szereplők reakcióira, és nem az 
effektekre és az akcióra építenek. Ettől függetlenül a film látványa festői, azon 
túl, hogy 3D-s környezeténél fogva minden egyes fű- és hajszál tapintható. Ha 
technikailag nézzük, akkor ebben a filmben a legtöbbet (mivel kulcsfontosságú) a 
hajjal, azon túl a fény-árnyék hatásokkal, a színekkel és az egyes snittek kompo-
zícióival foglalkoztak. 
 

Legnagyobb szerencsémre azért vete-
medtem ennek a filmnek a megtekin-
tésére, mert korábban láttam a Disney 
egyik honlapján egy figuraterv gyűjte-
ményt, és egy látványterv-
összeállítást. Számomra azért volt ta-
nulságos, mert újra rádöbbenhettem 
arra, hogy egy 3D-s produkció elkészí-
téséhez is 2 dimenziós rajzokra van 
szükség. Íme, a link, és pár kép: 

http://characterdesignnotes.blogspot.com/2010/11/disneys-tangled-character-
design.html 
 
Továbbá szeretnék mutatni egy kisfilmet Glen Keane-ről, a produkció egyik 
animátoráról, aki Aranyhaj mozdulatait rajzolta meg, és magyarázza el azok 
szerepét: youtube.com/watch?v=OYm6FtNthAY&feature=player_embedded#! 
 
Jó szórakozást a filmhez! 
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retrocade.net 
 
 
A kánikula elmúlt, így az 
ember is könnyebben 
tornáztatja meg az 
agyát, ennek szellemé-
ben egy könnyed kikap-
csolódást ígérő ingyenes 
játékoldalra hívnám fel a 
figyelmet. Itt rengeteg 
logikai, ügyességi és 
egyéb arcade játékokkal 
múlathatod az idődet. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

doktorhouse.hu 
 
 
A Doktorhouse.hu az 
egyik leglátogatottabb 
rajongói oldal. Naponta 
frissülő hírekkel, képek-
kel, linkekkel. Az oldalon 
szinte mindent megta-
lálsz kedvenc szereplőid-
ről és az aktuális epizó-
dokról. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

howcast.com 
 
 
A Google-nál és a 
YouTube-nál harc-
edzettséget szerzett 
szakemberek olyan kö-
zösségi oldalt dobtak 
össze, ami csupa "ho-
gyan kell?" tanácsból áll 
össze. 
 
A Howcast kínálata vi-
deókból, szöveges leírá-
sokból és egy közösségi 
felületből áll össze. Bár-
ki beküldhet olyan le-
írást, amiben valaminek 
a készítését, használa-
tát írhatja le. A leírás-
ból maga is videót ké-
szíthet, vagy felajánl-
hatja szabad feldolgo-
zásra.   
 
Ilyen egyszerű. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

scribd.com  
 
 
A Scribd.com a legis-
mertebb dokumen-
tummegosztó, ahol 
több mint 5 millió e-
könyv, dolgozat, pre-
zentáció, esszé, fotó-
album és kotta érhető 
el. Bármilyen doku-
mentumot megta-
lálsz, melyek nem 
sértenek szerzői és 
más jogokat.  
 
A regisztráció ingye-
nes, tölthetsz fel kü-
lönböző anyagokat, 
különböző kategóri-
ákban, ezeket a rend-
szer egy egységes 
formátumba alakítja 
át, ami a számítógép 
memóriáját nem ter-
heli. 
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JENEY ANNA ROVATA 
 

Úgy gondoltuk, hogy egy kis változatosságot szeretnénk vinni az újságba, ami 
új és mindig aktuális. Ezért mostantól minden hónapban olvashatjátok 
legújabb rovatunkat, ami az aktuális divatról, stílusokról, egyéniségekről, és 
általatok is könnyen kivitelezhető ötletekről fog szólni. 
  
Milyen jó is volt, amikor pár héttel ezelőtt még a strandon napoztunk és fagyit 
ettünk, igaz? Bár a nyárnak már vége van, de még mindig látszanak fürdőruhánk 
pántjának helyei. Reméljük azért idén néhányszor még eljutunk a partra, de ha 
nem, akkor is ott vannak a fürdők, amik azért valljuk be, nem adják vissza a 
napfürdőzés élményét, de a víz meg a fürdőruha stimmel. 
 
Tényleg ti milyen szabású fürdőruhát szerettek? Az egyberészeset, a bikinit, a 
pánt nélkülit, a tankinit, esetleg valami mást? Nekem idén sikerült egy neon 
rózsaszín pántnélküli csodára szert tennem, és azt hittem, hogy senki másnak még 
hasonló sem lesz a Balaton-partján. Szerencsére, mikor utaztunk, nagyon jó időnk 
volt, így azonnal letesztelhettem az új fürdőrucim. Nagy volt a meglepetés, 
amikor megláttam hogy legalább tíz lány hasonlót visel, mint én. Idén tehát 
nagyon trendik voltak a neon színek, de virágmintásból is volt bőven a strandon. 
Kicsit kutakodtam a neten, és több cég, mint például a Dolce & Gabbana vagy a 
Movimento szerint a divat 2012-ben sem fog jelentősen változni. Tehát lányok, az 
idei fürdőruhátokat ne ássátok el mélyre, mert jövőre is divatban marad. Vagy ha 
nagyon unjátok, íme egy ötlet, amivel megspóroljátok a jövő nyári fürdőruci árát, 
ráadásul teljesen egyediek lehettek: 

 
Bikini óriásgyöngyökkel 
Hozzávalók: 
- bikini 
- viaszolt szál (színben harmonizáló) 
- óriásgyöngyök 
- tű 
- cérna 
 
Ha a tavalyi bikinit óriásgyöngyökkel kivarrjuk, 
nem is vágyunk újra! 
 
Remélem elnyerte a tetszéseteket, bátran vágja-
tok bele egy esős délutánon, és másnapra már 
kész is a kedvenc ruhadarabotok. 
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KODÁK MÁRTON ROVATA 

 
● Ha valaki tüsszent, azért mondjuk, hogy „Egészségedre!”, mert olyankor az 
ember szíve megáll egy ezred-másodpercre. 
  
● A babonás skótok soha nem viselnek pirosat és zöldet együtt. Ezen kívül 
Skóciában nem szabad ásót bevinni a házba, mert akkor hamarosan ássák valaki-
nek a sírját. Ha pedig valaki három hattyút lát együtt repülni, az nemzeti csapást 
jelent. 
  
● Nigériai babona: ha egy férfit megütnek egy seprűvel, impotens lesz, hacsak 
nem üt vissza hétszer ugyanazzal a seprűvel. Az éjszakai sepregetés pedig 
balszerencsét hoz a ház lakóinak. 
  
● A krokodilok egész életükben képesek új fogakat növeszteni. 
 
● Kb. 75 millió ló él a Földön. 
  
● Kanada, azaz Canada indián szó, jelentése: nagy falu. 
  
● Összesen 2267 különböző kígyófajta él a földön. 
 
● Az átlagos emberi húgyhólyag kb. 370 grammnyi folyadékot képes tárolni. 
 
● Az emberi combcsont erősebb a betonnál. 
  
● Az osztriga szeme nagyobb, mint az agya. 
  
● A Hold nagyon kis mértékben, de mérhetően távolodik a Földtől. 
  
● Az űrhajósoknak űrutazás előtt nem szabad babot enniük, mert az űrruhában 
kibocsájtott gáz sérülést okozhat. 
  
● Sir Temulji Nariman és felesége, Lady Nariman 86 évig voltak házasok, ezzel ők 
a világrekorderek. Mindketten 5 évesek voltak, amikor összeházasodtak. 
  
● A világon naponta 12 újszülött kerül tévedésből más szülőkhöz. 
  
● Az űrszemét nagyon veszélyes dolog. Egy 0.5 milliméteres fémdarab képes 
kilyukasztani egy űrruhát, és megölni az űrhajóst. Egy 10 milliméteres darab egy 
egész űrhajót is képes lenne elpusztítani. 
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● A jojó eredetileg egy fegyver volt, amit a Fülöp-szigeteken használtak, a 
dzsungelben. 
 
● Egy egyhetes gazella gyorsabban fut, mint egy teljesen kifejlett ló. 
  
● A gyomrunk kéthetente új nyálkahártyát termel, máskülönben megemésztené 
saját magát. 
  
● Az USA Minnesota államában tilos egy nőnek Télapó jelmezben az utcára 
mennie. 
  
● St. Louis-ban tilos a járdaszegélyen ülve csöbörből sört inni. 
  
● Az USA Nevada államában tilos az autópályákon tevével közlekedni. 
  
● Az eddig talált legnagyobb paradicsom közel 4 kg-ot nyomott. 
  
● Triskaidekaphobia: félelem a 13-as számtól. 
  
● Az olajfák akár 1500 évig is elélhetnek. 
  
● Dr. Jekyll keresztneve Henry, Mr. Hyde-é pedig Edward. 
 
● Chucky, a Gyerekjáték című horrorfilm főhőse teljes nevén Charles Lee Ray. A 
név Charles Manson, James Earl Ray és Harvey Oswald nevének keverékéből állt 
össze. 
  
● A Fülöp-szigetek 7107 szigetből áll. 
  
● A világon eladott gyertyák 96 %-át nők vásárolják meg. 
 
● Peru fővárosában, Limában van egy hatalmas, rézből készült Micimackó szobor. 
 
● A szőrös láb anyai ágról örökölhető. 
 
● A Piroska és a farkas c. meséskönyvet 1990-ben több kaliforniai iskolában is 
betiltották, mert volt benne egy kép, melyen Piroska kosarába jól láthatóan egy 
üveg bort rajzoltak. 
 
● A ma ismert tíz legidősebb ember közül nyolc koraszülöttként jött világra. 
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SZABÓ KRISTÓF ROVATA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Eltemették Amy Winehouse-t. A szertartáson 
a hozzátartozók egy dalt is elénekeltek, no 
nem a halott egyik számát – biztos nem talál-
tak köztük az alkalomhoz illőt. Pedig nem 
kellett volna sokáig keresniük, megtette 
volna mindjárt a gyászolt legnagyobb slágere. 
Idézem a refrént: They tried to make me go 
to rehab, but I said ’no, no, no’ (megpróbál-
tak elvonóra küldeni, de azt mondtam: nem, 
nem, nem). Hatásos lett volna. 
  
 

 
 
 

 
71 éves korában rövid, súlyos betegség után elhunyt Lenkey Tiborné, született 
Kostyó Valéria, a diósgyőri Lenin Kohászati Művek egykori dolgozója. 
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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 elhelyez-
ni 1-től 9-ig úgy, hogy kétszer ugyanaz a szám egyet-
len vízszintes, egyetlen függőleges sorban, illetve 
egyetlen 3x3-as kis négyzetben sem szerepelhet. 
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- Elég a beszélgetésből! Szeretnék órát tartani! 
- Levegyem a falról? 

- Milyen közösségekhez tartozik egy átlagos ember élete során? 
- Facebook! 

- Mondjanak külföldi egyetemi városokat, ahová ösztöndíjat szerzett a magyar 
hallgatóknak Klebelsberg! 
- Debrecen. 

- Melyik mai ország helyezkedik el nagyjából az ókori Perzsia területén? "I" betűvel 
kezdődik. 
- Itália. 

- Miért nem voltak az ókori drámákban felvonások? 
- Mert nem volt függöny. 

- Van házid? 
- Van. Töltsek? 

- Melyik lehet az az állat, amelyet eleink sokoldalú hasznosíthatósága miatt házia-
sítottak? 
- A macska. 

- Szeretném látni a szüleidet. 
- Hozzak róluk egy fényképet? 

- Hallottak már általános iskolában valamit Octavianusról? 
- Az valami polip, nem? 

- Mire használták az olajat az ókorban? 
- Síkosításra. 

- Ha én drogokra költök, akkor mi hiányzik? 
- A tű! 

- Ki volt Leonidász? 
- Spártai király, háromszáz emberével ment valahova. 
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Válogatás az azpara.net-ről 
 
 
 
 

  

 
 

Titoktartás 
 
 

Érdekes szögből fotózva 
 

Facebook-függőség 
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A balkezesség hátránya 
 

Matek 
 



 
2011. július 2-9. 
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