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Karácsony 
 

Korszerű” módon körbenéztem az in-
terneten, és közzéteszek pár dolgot, 
ami tetszett: 
 

Márai írja: „Az ünnep a különbözés. Az 
ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” 
Pilinszky: „A szeretet misztériuma 
sem egyéb, mint vágyakozás az után, 
aki van, aki a miénk.” 
Parti Nagy Lajos: „Karácsonykor 
könnyű szeretni, de mi van azzal a sok 
hétfő reggellel?” 
Egy graffiti a falon: „Menj a templom-
ba most! Kerüld el a karácsonyi tolon-
gást!” 
R. M. Rilke sorai:  
„Havat terel a szél az erdőn,  
mint pehely-nyájat pásztora.  
S néhány fenyő már érzi sejtőn,  
miként lesz áldott-fényű fa.” 
Juhász Gyula:  
„Békés, derűs karácsony éjjel:  
A nagy sötét mikor száll széjjel  
S mikor lesz béke és derű?” 
Kosztolányi: 
„Kik messze voltak, most mind össze-
jönnek  
a percet édes szóval ütni el,  
amíg a tél a megfagyott mezőket  
karcolja éles, kék jégkörmivel.” 
Első emelet együttes: 
„Kívánok neked az ablakodba fényeket, 
a fényhez szép csendeket, 
a csendhez tiszta vágyakat, 
s a vágyhoz mindig társakat.” 

 S.J. 
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Lezajlott a kollégiumban a 
tanév második értékelése. A 
legtöbb búnuszt fiúrészről 
Kodák Márton (24), lány-
részről Rácz Bettina (22) 
gyűjtötte. A szobarend ver-
senyét a Bakfarkban októ-
berben és novemberben is a 
3-as, a Felvincin mindkét hó-
napban a 8-as háló nyerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maczák Máté nem csak a hideg idő miatt 
nem jár már biciklivel iskolába: néhány 
hete kisebb balesetet szenvedett. Épp le-
ért a Felvincin, kanyarodott volna balra fel 
a Ribáry utcába, amikor jobbról, a kisbolt  

felől érkezett egy 
autó, amelynek – 
Máté megfogal-
mazása szerint – 
súlyelőnye volt. 
Kollégistánk ki-
sebb horzsolá-
sokkal megúszta 
az ütközést, a bi-
cikli azonban 
tengelytörést 
szenvedett, meg-
csavarodott a vá- 

za, a kormánya és mindkét ke-
reke: pillanatnyilag használha-
tatlan. A kiérkező rendőrök 
megállapítása szerint a baleset 
oka „közös figyelmetlenség” 
volt, a kerékpár javításának 
költségeit az autós kifizeti.  
 

  
 
 Az UEFA elkészítette a 2013-as U17-es labdarúgó Európa-bajnokság elitkörének 

sorsolását. A magyarok kiemeltként a svédeket, a finneket és az oroszokat kapták 
ellenfélül, mindhárom csapat másodikként végzett csoportjában a selejtezők első 
körében. Az elitkör minitornáját március végén hazánkban rendezik, a májusi 
szlovákiai nyolccsapatos Eb-re a csoportelső jut tovább. 
 
 
 



 

 
  

Az év vége mindig a nagy költések ideje: 
ilyenkor veszik észre a gazdálkodó szerve-
zetek (esetünkben a Gesz), hogy az egész 
éves spórolásnak köszönhetően egy csomó 
pénz maradt a kasszában, amit most gyor-
san el kell költeni. A Felvinci többek között 
új székeket és matracokat, a Bakfark 
majdnem teljes ágycserét köszönhet idén 
ennek a jelenségnek. 
 
 
 

 
 
  
 

A kollégiumok Budapest-
bajnokságán ping-pong-
ban Sabján Gergő és Vi-
da Máté megnyerte a pá-
rosok versenyét és ezzel 
Budapest-bajnok lett. 
Ugyanitt kézilabda-
csapatunk a harmadik he-
lyet szerezte meg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koleszár Andi első 
helyezést ért el a Ma-
gyar Országos Szakmai 
Ipartestület által szer-
vezett Budapest Open 
2012 nyílt nemzeti és 
nemzetközi fodrász-
bajnokságon tanuló 
szabadkategóriában, 
szalontechnika ver-
senyszámban. 
  

  
 
 

A kézicsapat: Kodák Márton, Bozóky Gergő, Vígh  
Boldizsár, Gőbl Ádám, Deák Milán, Sabián Gábor,  

Szandai Ádám és Sipos Máté 

 
 



 

 

Érdekes együttes muffin sütés 
Egy szellős este a lányok úgy döntöttek 
muffint, sütnek, bár csak hatan lehettek 
ennek „aktív” részesei. Eközben a kony-
hában az asztalt elfoglalva egy másik 
társaság koszorúkat készített, így a sü-
tödések kénytelenek voltak a pulton 
muffint sütni, mivel nem szerették volna 
megszakítani a folyamatban lévő kará-
csonyi készülődést. Majd a muffin míg 
sült, páran leültek kártyázni. Miután 
kész lett a süti, mindenki a tanulóban a 
kártyapartit megszakítva elfogyasztotta 
a remekül sikerült csokis finomságokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Vasas Kubala Akadémia U13-as csapa-
ta júniusban megnyerte korosztályának 
2011-12-es bajnokságát. Gratulálunk! 
Az akadémia többi csapatának sincs oka 

Mikulás 
December 6-án este a lá-
nyok izgatottan, nagy készü-
lődéssel várták, hogy mikor 
tér be hozzájuk is a „koli Mi-
kulása”. 1 órán belül min-
denki a sok finomságot maj-
szolva élvezhette e csodásan 
ünnepies hangulatú estét 
szerte a kollégiumban.  
(Jövőre is nagy szeretettel 
várjuk a Mikulást, reméljük 
élvezetes társaság voltunk 
számára abban a röpke 1 
órácskában is. És dalaink 
beszínesítették az estéjét.) 
  
 
 
 

Pilates 
Lányok figyelem!  Hallottam már nem egy em-
berkétől, hogy szeptember óta felszedett egy pár 
kilót érthetetlen okokból. Most az étrendbeli kis 
változtatás mellett egy órás fogyasztó testmozgás-
ra is alkalom adódik. Minden hétfőn és csütörtö-
kön 18:45-től pilates edzés van a Baki konditer- 
mében.  Ha van kedved, időd, energiád és a lustaságot félre tudod tenni, gyere 
és vezesd le a napi, vagy akár heti feszültséget. Szabadulj fel és kapcsolj ki! Csak 
egy óra és már is jobb lesz!! ;) Személyes tapasztalat, hogy megéri.   
 
 
 



 

 

Nekem a foci a minden 
Beszélgetés Bárányos Zsolttal 

 
A Vasas tavalyi csapatkapitányát, korábbi 
válogatott labdarúgót fociról, akadémiákról, 
Kubala Lászlóról kérdeztük. 
 
 
 

- Mi a legjobb a fociban? 
- Hát aki focizik, az tudja: minden. Az edzéstől kezdve, hétfőtől a készülés a mérkőzésig 
és aztán a mérkőzés. 
- Melyiket szereted a legjobban? 
- Ha olyan edzettségi állapotban van az ember, akkor a mérkőzésen érzi a legjobban 
magát. Akkor meg tudja csinálni azokat a dolgokat, amik fejben megvannak, ilyenkor 
élvezi a játékot. Ha jó a csapat, és az ember győztes csapatban van, az a legjobb érzés. 
- Mi a legrosszabb érzés? 
- Amikor kikap az ember. 
- Olyankor mit érez? 
- Én általában el szoktam gondolkodni, hogy mit csináltam rosszul, illetve mit csinál-
tunk rosszul, mert azért ez csapatjáték… A meccs után az ember nem tud aludni, aztán 
a másnap a legrosszabb, aztán a hét elején elkezdeni… Aztán szép lassan el kell 
felejteni az egészet, és készülni kell a következő mérkőzésre.  

 

„Magyarországon 5-6 NB I-es csapatnál jó a pálya, a 
többinél katasztrofális.” 
 

- Neked milyen pluszt adott a foci, a sport? 
- Nekem mindent. Édesapám is focizott, az ő testvére is, sportos család vagyunk, 
kiskorom óta a focipályán nőttem fel. Amikor tehettem, mindig lógtam iskolából is, 
hogy focizhassak. De szünetben is, tornaórákon is, iskola után egyből futás edzésre, 
aztán még késő este is fociztunk. Nekem a foci a minden. 
- Akkor ha vége lesz a profi pályafutásodnak, mihez fogsz kezdeni? 
- Nem tudom, nagyon nehéz lesz. Harminchat éves vagyok, és most se tudom abba-
hagyni. Persze tudom nagyon jól, hogy valamikor abba kell – nem tudom, mi lesz. 
Nagyon nehéz lesz nélküle, de egyelőre nem gondolkodom ezen. 
- Miből fogsz megélni? 
- Hát nem tudom, majd meglátjuk. Az ember azért tud félretenni a pályafutása alatt,  



 

én is voltam kint külföldön… Meglátjuk. Üzleti dolgokban egyelőre nem gondolko-
dom, ebben a világban most nagyon nehéz akármibe is belefogni. 
- Mi a legdurvább sztori ezzel kapcsolatban, amivel találkoztál? Hogy valaki 
focista volt, vége lett a karrierjének, és utána mi történt vele. 
- A legeslegdurvább most nemrég történt, Herczku Szabolcs korábban csapattársam 
volt, együtt nőttünk fel a Honvédban, és most belekeveredett egy olyan dologba, 
amit nem gondoltam volna, hogy megtörténhet vele. Teljesen másképp ismertem 
meg, tisztességes, jó tanuló volt, most pedig sajnos előzetesben van. (Egy házaspár 
elrablásával és meggyilkolásával vádolják – a szerk.) 
- Eddig mi volt a legboldogabb pillanata a pályafutásodnak? 
- A legelső a Kispest Honvéddal a kupagyőzelem. Akkor még 19 éves voltam, az 
nagyon nagy élmény volt. Aztán sorba jöttek, több kupagyőzelem, kint külföldön 
megnyertem Belgiumban a Lomellal és Görögországban az Asztérasz Trípolisszal a 
másodosztályú bajnokságot. 
- Olyat tudsz mondani, ami a legrosszabb pillanat volt? 
- Mindenképpen az, amikor a csapatommal kiestünk. Sajnos ez a Honvédnál és a 
Vasasnál is bekövetkezett.  
- Szerinted az emberek általában mit 
gondolnak a focistákról? 
- Ha nem úgy megy a játék, bekiabálnak, 
hogy „fussál már a pénzedért”. Ők nem 
ebben élnek, nem tudják, hogy mennyi pénzt 
keres az ember, meg hogy milyen sok munka 
van a dolog mögött a háttérben. 
- A Kubala Akadémiáról mi a vélemé-
nyed? 
- Megmondom őszintén, én nem az akadémi-
ák világában nőttem fel, én nem bírnám 
elviselni, ha be lennék zárva egy akadémiára. 
Reggeltől estig ott lenni, csak egymást nézni. 
A gyerekek elérnek egy kort, amikor elkezdi 
őket más is érdekelni a foci mellett, a lányok 
például. Nem vagyok híve az akadémiáknak, 
megmondom őszintén – ebből a szempont-
ból. De a másik szempontból biztos, hogy jó, 
mert többet tudnak edzeni, biztosítva van az 
étkezés, a pihenés. Ha így vesszük, ötven-ötven százalék. Az én fiam is 15 éves, ő is 
focizik, de biztos, hogy akadémiára nem fogom engedni. 
- Szerinted az akadémisták hány százaléka lesz végül focista? 
- Hát igen, ez a másik. Mi lesz majd, ha az akadémiák kitermelik a tehetséges 
játékosokat – nem tud mindenki odakerülni az első csapathoz, hova kerülnek ők? 
- Mit gondolsz, hova? 
- Hát ez az! NB II-be? Akkor most tehetséges volt, vagy nem? NB III-ba, vagy hova?  
- Amúgy mit tudsz Kubala Lászlóról? 

 
 



 
 

- Az a baj, nem sok mindent, de azért azt hallottam róla, hogy óriási focista volt. És 
volt egy nagyon nagy élményem vele, amikor 19 évesen kikerültem a Barcelonához. 
Megnézték – akkor még kazetta volt, nem dvd – a kazettámat és nagyon tetszett 
nekik, mondták, hogy azonnal üljek repülőre és menjek ki próbajátékra. Kimentem,  

ott voltam a Barcelonánál két hétig, és össze is jött a teszt, aláírtuk volna a szerződést, 
csak a Honvéd akkori vezetése egyik napról a másikra megváltoztatta az összeget. 
Egyik nap ennyit mondtak, a Barcelona rábólintott, aláírtuk volna a szerződést, másik 
napra a duplájára emelték az áramat, erre a Barcelona elállt, mondták, ők profi csapat, 
komolytalan emberekkel nem tárgyalnak. Sajnos az egésznek én ittam meg a levét. 
Visszakanyarodva Kubala Lászlóra, ő kint volt Barcelonában az edzésen, és beszélget-
tem vele, nagyon örült, hogy egy magyar odakerült, és mondta, hogy rég látott már 
ilyen technikás játékost.  
- Ő ott mit csinált Barcelonában? 
- Ő egyszemélyben mindent. Szerették, tisztelték ott, nagyon nagy szava volt. Láttam, 
hogy amikor nézte az edzést, akármelyik ember jött, odament hozzá és köszönt neki. 
- A magyar foci szerinted most fölfelé vagy lefelé megy? 
- Van egy-két csapat, ahol fölfelé megy, és vannak, ahol lefelé, vagy egy helyben áll. 
Annak örülnék, ha sikerülne már egyszer Magyarországon egy nagy versenyt, egy Eb-t 
megrendezni. Akkor felújítanák a pályákat, mert sajnos katasztrofális állapotban 
vannak. Amíg ezek nincsenek rendben, nem lehet elvárni a játékosoktól, hogy 
egyérintőben játszanak, mint ahogy, ha bekapcsoljuk a tévét, a sport1-en, sport2-n 
lehet látni Angliából vagy bárhonnan. Pont délelőtt számoltuk össze, hogy Magyaror-
szágon 5-6 NB I-es csapatnál jó a pálya, a többinél katasztrofális. Ez lenne az első. Szép 
stadionokat csinálni, és onnan lehetne felfelé menni.  

 

„Másik napra a Honvéd a duplájára emelte az áramat, 
erre a Barcelona elállt, mondták, ők profi csapat, ko-
molytalan emberekkel nem tárgyalnak.” 
 

- A mai fiatalok mások, mint a te idődben? 
- Mások, persze. Fejlődik a világ, annak idején nem volt mobiltelefon, nem voltak ilyen 
szuper dolgok, mint most vannak. Ha megnézzük a fiatalokat, nem unatkoznak: 
számítógép, laptop, és ez sajnos jobban elveszi a figyelmüket a focitól. Plusz megszűn-
tek a grundok. Nagyon sok játékos, szinte mondhatom, én is: a grundon tanultunk meg 
focizni. Ott egész nap játszottunk. Most ha valaki nem kerül akadémiára, akkor neki 
csak a napi két óra, vagy ha két edzés van, akkor napi négy óra foci van, és utána kész. 
Ez nagyon nagy probléma. 
- Ki a kedvenc focistád? 
- A mostaniak közül? Messi. Amikor Maradonát láttam játszani, ő volt a kedvencem, és 
most Messi visszaidézi azokat a mozdulatokat, amiket ő csinált. Csak úgy néz ki, hogy 
több gólt rúg.  

 Szabó Kristóf 

 



 

 
 

December közepén a Puskás csoport karácsonyi estet 
tartott. A műsor gerincét a fiúk által előadott versek 
adták, mellettük „vendégművészként” fellépett Kádár 
Juli és Kocsák Karina, illetve a fél Tövisek és virágok 
zenekar (Hárs Barna és „sógora”). A műsor végén a 
közönséget a csoport által készített mézeskaláccsal 
kínálták a fiúk. 
 
  
 



 

 

 
  

A tél beköszöntével 
újraindult a Széll Kál-
mán téri ételosztás. 
 
  
 

Az Androméda csoportban valakinek 
születésnapja volt… 
 
  
 



 

 
 

A lányok időről időre készí-
tenek valami finomságot: 
Rita néni és Melinda néni 
vezetésével a Bakfark kis-
konyhájában sült már 
lasagne, házi sportszelet, pa-
lacsinta és mézeskalács is.  
 
  
 



 

 

 

Anya-lánya kapcsolat 
 
A szülő-gyerek kapcsolaton belül kiemelt és sajátságos hangsúlyt kap az anya-lánya 
közötti viszony. A kislány nővé érésével, a bakfiskori hormonok túlsúlyba kerülésével 
kettejük kapcsolatában korábban nem tapasztalt, ám jellegzetesnek mondható 
helyzetek alakulnak ki, melyek szinte állandósuló konfliktusforrást generálnak anya 
és lánya között. Különösen kiélezett ez olyankor, ha az anya egyedül neveli lány-
gyermekét-lánygyermekeit, és nincs jelen a mindennapokban ellensúlyként az 
édesapa, egy felnőtt, határozott férfi. Tapasztalataim szerint az anya-lánya kapcsolat-
ban felmerülő konfliktusok, feszültségek szinte évtizedekre, a felnőttkort is végigkí-
sérve állandósulhatnak. 
 
Én nagyon szeretem az édesanyámat, de akármikor találkozunk, képesek vagyunk 
valami hülyeségen összeveszni. Persze aztán ezt meg tudjuk beszélni a későbbiek-
ben..  
 
Sok tényező határozza meg ennek alakulását, például a társadalom, amely alapvetően 
állandóan változik, vagyis különféle értékrendet tart helyesnek a két generáció 
képviselője, még akkor is, ha a köztük lévő korkülönbség viszonylag csekély. Ebből  

 

A mai negyvenéves nők közel sem olyan tradicionálisak, 
mint a hatvanévesek, közülük sokan mégsem értik meg a 
mostani húszéveseket.   
 
következően a mai lányoknak számos magatartásformája – mint például a szingliség, 
a karrierizmus, a későbbre tolódott házasságkötés és gyermekvállalás stb. – feszült-
séget kelthet a szülő–gyermek kapcsolatban. A mai negyvenéves nők közel sem olyan 
tradicionálisak, mint a hatvanévesek, közülük sokan mégsem értik meg a mostani 
húszéveseket.  
 
Nagyon sok tapasztalat és vizsgálat mutatja, hogy a kislányok énképe és önértékelése 
igen erősen függ az anya–gyermek kapcsolattól. Mindez egyértelműen befolyásolja, 
hogy a gyermek mennyire lesz elégedett a külsejével, s hogy mennyire lesz majd 
fontos számára, hogy tetsszen a külvilágnak. Ebből is látszik, hogy az anyák és a 
lányok viszonya mélyebben, misztikusabban közös, mint az anyák és a fiúk esetében. 
 

Zeőke-Szőke Anna 
 
 

 
 



Az apa-fiú kapcsolat. Kemény falat… Na de lássuk, mit lehet erről mondani és mi az, 
ami elüt az anya-lánya változattól. 
 
Először is a nem, és az abból adódó közeg és beszédtémavilág. Egy-egy társalgás al-
kalmával alapvetően más dolgok jönnek fel, ezáltal más a viszony, más a beszédhely-
zet és a nyitottsági szint. Egy srác szerintem például nem beszél annyit a kapcsolatai-
ról és az azzal kapcsolatos dolgokról, viszont annál inkább ugrik bele olyan témákba, 
ami a lányokat lehet csak pár év múlva fogja valamelyest foglalkoztatni. Ilyen például 
a politika. 

 

Egy-egy társalgás alkalmával alapvetően más dolgok 
jönnek fel, ezáltal más a viszony, más a beszédhelyzet és a 
nyitottsági szint. 

 
Másodszor a közös programok. 
Nem sűrű a fiacskájával ruhaüzlet-
ben lófráló apuka például. Ez ügy-
ben egyértelműen megfigyelhetőek 
a nemek különböző jellemvonásai. 
 
A két személy közötti társalgás té-
májáról beszéltem már, de talán 
érdemes megemlíteni annak a ho-
gyanját is. Míg a nők és lányok 
többórás társalgásait (akár egy do-
logról) hallgattam, rá kellett döb-
benjek, hogy apummal én ugyanezt 

a beszélgetést akár kettő meg egy fél mondattal el tudtam volna intézi úgy, hogy 
semmivel sem lettem volna információszegényebb, mintha elhúztuk volna több órás-
ra azt. 
 
Lényegében azt hiszem ennyi, hisz a normál szülő-gyermek kapcsolat alapjai mindkét 
oldalon hasonlóak véleményem szerint. 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gubányi Gergely 
 
 

 
 Apa-fiú kapcsolat 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

A család kicsi kincse 
(Little Miss Sunshine) 

 
A család kicsi kincse minden elismerést megérdemel. 
Nagyszerű színészi alakítások, pergő ritmus, eredeti 
ötletek. És megörvendeztet bennünket egy végtelenül 
bájos, ifjú színészpalántával, Abigail Breslin-nel.  

 

Ha egy filmről annyit árulna el az ember, hogy az élet szeretetéről szól, akkor sokak-
nak egy szivárvány alatt lantot pengetgető maci vagy más, hasonlóan kedves kép 
ugrana be. Az sem segítene a helyzeten, ha elárulnánk, hogy a film címe A család kicsi 
kincse – pénzt keresnek a magyar címadók? – és egy hétéves kislányról szól, akit 
elkísér a családja egy kaliforniai szépségversenyre. Mégis, ez az alkotás volt Sundance 
közönség-kedvence, független filmhez képest óriási anyagi sikert ért már el, ráadásul 
több Oscar-jelölésből kettőt díjra is váltott (eredeti forgatókönyv, férfi mellékszerep-
lő - Alan Arkin). 
 

A család kicsi kincse egy nagyon kedves, szívmelengető történet, bár nincsenek 
benne „macik”, csak egy család, melynek egyik tagja sem teljesen normális. Adott egy 
apa (Greg Kinnear), aki szeretné eladni személyiségfejlesztő programját - „Ne legyél 
vesztes!”-, de nagy sajnálatára az előadásain nagyon kevés az érdeklődő. Az anya 
zugdohányos (nagy kedvenc, Toni Colette), a nagypapa heroinista, aki imádja a pornót 
(Alan Arkin). A báty pilótának készül, utál mindenkit, Nietzschét olvas és némasági 
fogadalmat tett (Paul Dano). A nagybáty öngyilkos-hajlamú, meleg tudós, talpig 
fehérben úgy fest, mint aki éppen megszökött az idegosztályról (a 40 éves szűz Steve 
Carell). És végül a „kicsi kincs” Olive, akit imád a család, aki egész nap a nagypapától 
tanult tánclépéseket gyakorolja, mert bízik abban, hogy egyszer eljut egy szépségver-
senyre, ahol hatalmas sikere lesz (Abigail Breslin - hét évesen Oscar-jelölt!). Egy 
átlagos napon megcsörren a telefon, és kiderül, hogy Olive indulhat a kaliforniai 
„Little Miss Sunshine” elnevezésű szépségversenyen. Hatalmas az öröm, viszont a 
repülőjegyet nem tudják megfizetni, így marad a család kisbusza. 
 

Ahogy egy road movie-nál már-már elvárható, lesz itt benzinkúti állomás, igazoltatás, 
lerobbant autó, de mindez abszolút eredetien és szórakoztatóan. A nagypapa átadja 
bölcsességeit a néma unokának, a családfő megpróbálja lenyűgözni sógorát karrier-
tanácsaival, a pilótajelölt összebarátkozik az öngyilkosjelölttel. Az összezártságnak 
köszönhetően a család olyan tagjai is beszélnek egymással, akik máskor szinte soha. 
Majd több megpróbáltatás, kisebb-nagyobb tragédiák után más emberként  



 

 
 
 

érkeznek Kaliforniába, ahol minden 
aberráltságuk ellenére a rendezvény 
legemberibb résztvevőivé válnak és 
Olive végre bemutathatja tánctudását. 
 

A gyermek-szépségversenyeket a 
többség beteges szórakozásnak tartja, 
olyan beteges felnőttek számára, akik 
nyugdíjasnak mázolják kislányukat. 
De arról soha senki nem beszél, hogy 
a gyerekek szeretik-e. Olive nagyon 
élvezi. Az ő műsora alatt megtörténik 
a filmtörténet talán legötletesebb 
családi „összeborulása”, azzal együtt, 
hogy ez a kislány görbe tükröt tart a 
versenyen jól mulató szülők, nézők  
és a szervezők elé. 
 

A történet végén mi nézők büszkék 
leszünk hőseinkre, ahogyan ők is 
büszkék lesznek saját magukra. Ez 
egy olyan film, amit egyszerűen jó 
nézni. Úgy életigenlő, hogy tele van 
problémás karakterekkel, tragédiák-
kal, de őszinte szeretettel is. Ame-
rikában már a hatalmas meglepe-
téseket nem az Indiana Jones követ- 
következő részei okozzák, hanem 
az olyan életszagú kis független fil-
mek, mint ez (vagy mint a Kerülő-
utak, A régi környék). Nagy örö-
münkre szép lassan ezek az alko-
tások utat is találnak a magyar 
mozikba. 
 

Rengeteg - kimondva szörnyen 
banálisnak ható - üzenetet közve-
tít ez a film, de legnagyobb erénye, 
hogy mosolyt csal az arcunkra,  
még akkor is, ha menthetetlenül 
nagy vesztesek vagyunk. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Szép hazánkban nagyon elszaporodtak a külön-
féle dél-amerikai sorozatok. Ezeket nemes egy-
szerűséggel brazilnak tituláljuk, pedig mexikói, 
argentin, és még ki tudja, miféle van közöttük. 
Amelyik adó nem vetít valami sokszáz részből 
álló sorozatot, azt már nem is veszik adószámba. 

Rajongói klubok alakulnak országszerte és dél-
utánonként kiürül minden közterület, ahogyan a 
fanatikus nyugdíjasok rohannak haza filmet 
nézni. 

Mivel nem tudja mindenki megnézni minden ré-
szét, ezért az oldal az Ő helyzetükön próbál 
könnyíteni azzal, hogy az adott sorozatban lévő 
szereplők nevét beírva, egy komplett 60 részes 
sorozatot generál nekik.   

   
 

 

Brazil. 
talpak.org 

Ha már meguntad a 
windows-os háttér-
képed és valami újra 
cserélnéd, a 
wallbase.cc-n a he-
lyed. Itt több-száz 
igényes, nagyfelbon-
tású háttérkép közül 
válogathatsz külön-
böző rendezési elvek 
alapján. 

 
 

Wallbase 



 

 
 
 
 

A helyes megjelenés 
Vagyis hogyan öltözködjünk a hidegben 

 
Szabadnak lenni jó! Ez az öltözködésre hatványozottan igaz, de mi van akkor, ha ez 
rossz fényben tüntet fel téged?... Ha alkalmakon farmerban és laza pólóban jelensz 

meg, finoman szólva sem keltesz jó be-
nyomást, de ezzel nyílván tisztában vagy. 
Azonban gondoltad volna-e, hogy ha az 
iskolában jelensz meg így, a tanáraid ked-
vencévé sem fogsz válni. Lehetsz akármi-
lyen kedves, udvarias, ha a tanáraid nem 
tartanak szimpatikusnak, ne várd, hogy 
színötös leszel (még ha miniszoknyát ve-
szel sem!). Ez különösen akkor vagy így, 
ha új iskolába kerülsz, először inkább 
mindig az eszeddel bizonyíts a többiek-
nek, aztán jöhet az öltözködés! 

 

Sehol ne érezd magad a kifutón! Gondolj csak bele, milyen röhejesen néz ki, amikor 
észre sem veszel senkit magad körül, viszont elbuksz az új cipődben,amiben járni 
sem tudsz, különösen ha épp télre sikerül egy tűsarkú csizmát beválasztanod. 
 

Lányok, gondolom nem csak én vagyok ezzel így, de a tél beköszöntével sokkal 
kevesebb lehetőségünk nyílik a divatos öltözködésre. Idén igazából nincs uralkodó 
téli szín, viszont egyre trendibbek a szőrös pihe-puha cuccok, melyek nem csupán 
cukik, de még meg sem 
fázol bennük. :)  
 

A hideg jöttével nem 
csak az öltözködésre, 
hanem az egészségünkre 
is sokkal jobban 
figyeljünk oda! Fogyasz-
szunk sok C-vitamint, 
valamint a bőrünk és 
szánk kiszáradását 
elkerülendő használjunk 
testápolót és ajakírt. 



 

 

   
 

  
  
 

  
 

   
 

   
 

  
 

  
 

  
 

 
 
  

 
 
 
  
 

  
 
 

  

Az emberi csípőcsont stabilabb, mint a beton. 
 
A víziló nem tud úszni. 
 
Indonéziában 365 különböző nyelven beszélnek. 
 
Egy hangya két hétig marad életben víz alatt. 
 
A Las Vegas-i kaszinókban nincsenek órák felszerelve. 
 
Az emberi test legerősebb izma a nyelv. 
 
Neil Armstrong bal lábbal lépett a Holdra. 
 
A delfinek nyitott szemmel alszanak. 
 
A Föld felszínének csupán 2%-át foglalják el a városok, ám az erőfor-
rásoknak 75%-át. 
 
Kínában többen beszélnek angolul, mint az Egyesült Államokban. 
 

A kéz körmei négyszer gyorsabban nőnek, mint a lá-
bakéi. 
 
Egy ember átlagosan 2 500 000 lépést tesz meg 
évente. 
 
Egy kék bálna szíve akkora, mint egy autó. 
 
Egy kék bálna nyelve olyan hosszú, mint egy elefánt. 
 
Egy ember étel nélkül egy hónapig, ám víz nélkül 
csupán egy hétig tud életben maradni. 
 

Több mint 20 000 féle sör van. 
 
A testméreteihez képest a hangyának van a legnagyobb agya. 
 
A Bibliát 2 233 nyelvre fordították le. 
 
Adolf Hitler vegetáriánus volt. 
 

 

 
 



 

 
 
 

 

 
 

1. Humor 
CSODÁLKOZNAK A SZÜLŐK , HOGY EL VAGYUNK RONTVA?! ... 
- Tarzan félpucéran rohangál, 
- Hamupipőke éjfélkor jár haza, 
- Pinokkió állandóan hazudik, 
- Aladin mindig lop, 
- Batman 220 km/h-s sebességgel repeszt, 
- Csipkerózsika folyton alszik, 
- Hófehérke pedig 7 pasival él együtt! :DDDD 

 
2. Jó tanács 
„Szeresd a múltat, kövesd a jelent és reméld a jövőt! :)” 
„Onnan tudod meg, ha megtaláltad a herceged, hogy nem csak az arcodon ragyog a 
mosoly, de a szívedben is!♥” 
„Lehet, hogy csak egy ember vagy a világon, de valakinek Te jelented magát a világot” 
„Hülye vagy, ha sorban állsz,miközben másnál első lehetnél!:)” 
„Akkor vagy elég érett egy kapcsolathoz, ha a párodat és a barátaidat sem hanya-
golod el!” 

 
3.Hétköznapi élet gondjai 
„Amit nem tudsz, az nem fáj talán… 
… de amit nem értesz, az KEGYETLENÜL TUD FÁJNI!” 

  
 4.a Párkapcsolati témák 
A hiány: „Olyan vagyok nélküled, mint a 
facebook barátok nélkül, mint youtube 
videók nélkül, mint a google találatok 
nélkül!”  
A szakítás: „Szakítás után minden sze-
relmes szám rólad szól. 
HASZNÁLJ KI minden percet!” 

 
4.b Jó tanács a jövőre 
 „Az, hogy »Éld az életed!« nem azt jelen-
ti, hogy ész nélkül igyál!”  

 
5. A boldogság fogalma 
„Az a boldogság, ha éppen ott szeretnél lenni, ahol vagy.”  
 
 
 
 



 

 

 

Egyiptom 
1. rész 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Egyiptomban rettentő meleg van, épp ezért a főszezon októbertől áp-
rilisig tart – tudtam meg az útikönyvből odafelé a repülőn, augusztus 
31-én. 
 
Rettentő meleg van, de ez nem csak nekem derült ki túl későn, hanem 
minden bizonnyal az ókori egyiptomiaknak is, már az után, hogy megépí-
tették piramisaikat, melyeknek, formájuknál fogva – figyelem! – nincsen 
árnyékos oldaluk! Mert még ha a norvégok építettek volna gúla alakú te- 
metkezési helyeket a fjordok partjaira, rendben volna, na de Egyiptomban? 
A sivatag közepére? 
 

A meleg és az örök napsütés amúgy a helyiek visel-
kedésén is jól látszik: lazák, barátságosak, jó kedé-
lyűek, hangosak, nem görcsölnek semmin, a szabá-
lyok nem különösebben érdeklik őket, boldogan él-
nek a nyomorukban. 
 
Ami nem azt jelenti, hogy ne próbálnának meg 
pénzhez jutni – elsősorban a turisták megpumpolá-
sával. A bazárokban nem tudsz úgy elmenni egy üz-
let előtt, hogy meg ne szólítanának. A legfőbb csali: 
„Honnan jöttetek?” Ha nem válaszolsz, paraszt vagy, 
ha válaszolsz, bent vagy a csapdában: elindult a be-
szélgetés. Érdekes módon egyébként mintegy har-
mincötször kérdezték meg, hogy honnan jöttünk, 
harmincötször válaszoltuk, hogy „Hungary”, és har-
mincötször mondták elragadtatással, hogy „Óóóó, 

veri nájsz”. Legalább egy árus mondta volna lefitymálóan, hogy „na, Magyarországot, 
azt nem szeretem”! Ilyen nem fordult elő. 
 
A nemzetiség megtudása amúgy nem csak azért hasznos az árus számára, mert így 
szóba áll vele a turista, hanem abban is segíti, hogy belője, honnan kell indítani az al-
kut. Két hieroglifás pamutpólóért tőlünk egy árus eredetileg 520 egyiptomi fontot 
szeretett volna kérni, ez, ha Germany-t mondunk, nyilván 1520 lett volna, ha Észak-
Koreát, 20. Utóbbit kellett volna mondani, bár európai arcvonásainkkal nem lett vol-
na túl hihető a dolog…                    Folyt. köv. 



 

 
 



 

 

 
  
A háromszög az a téglalap, amelynek három oldala van.  
 
- Mi az átló?  
- Van két ellentétes szomszéd, és azt összekötjük.  
 
Az osztás eredményének neve: hányadék.  
 
- Mi történik a kalciummal, ha vízbe tesszük?  
- Szétbomlik és érdekes lesz.  
 
A klór gáz halmazállapotú folyadék.  
 
- Mi a gyors égés?  
- Ha valami olyan gyorsan ég el, hogy nem látjuk.  
 
A salétromsav oldata flúgos kémhatású.  
 
A rókának lompos zápfoga van.  
 
Ins Kino gehen = Kínába menni.  
 
- Mi a tengerszem?  
- A tavak idegen neve.  
 
- Miért alkalmas Nagy-Britannia partvonala kikötők építésére?  
- Mert tagolt, és sok halak vannak a vízbe.  
 
A pókoknak pontos szemük van.  
 
- Fogalmazd meg, mi a kopoltyú!  
- A halak légzőszerve, ami benyeli, meg kinyeli a vizet.  
 

- Írj fel öttagú táplálékláncot a tenger élőlényeiből!  
◦ plankton  
◦ tonhal  
◦ fehér cápa  
◦ ember  
◦ kannibál  

 
 

 

 

Iskolai aranyköpések 



 

 
 



 

 

 
  
 

bemutatkozó est 
Androméda 
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