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Egyszerűbben? 
 
Hideg van. Nem nagy cucc, hiszen tél 
van. Igen, de nagyon hideg van. 
Mondják, hogy 25 évvel ezelőtt volt 
ilyen hideg. Maguknak ez a történel-
mi időkben van, valahol a Don kanyar 
után, de még Lady Gaga előtt. De én 
emlékszem rá. Tényleg marha hideg 
volt, és akkor még ugyan minden tél 
előtt bejelentette a köztisztasági hiva-
tal, hogy felkészült a télre, mégis, 
amikor leesett egy kis hó, akkor na-
pokig nemigen lehetett közlekedni. 
Most meg tényleg síp-sup eltakarítják 
a havat.  
 
Na, ahogy mondom, akkor minden 
havas maradt, és mert nagyon hideg 
volt, le is fagyott. És bizony nem lehe-
tett közlekedni. A buszok, sőt a villa-
mosok sem nagyon jártak, és így ag-
gódni kellett, hogy érkezik-e tej, ke-
nyér az üzletekbe. Úgy rémlik, iskolai 
szünetet is elrendeltek, s valahogy 
néhány napra leállt az ország. Gyalog 
is nehezen, csúszkálva lehetett csak 
közlekedni. De akik közlekedtek, 
ugyan gyakran fenékre ültek, de vala-
hogy közelkerültünk egymáshoz. Még 
az idegenek is segítőkészek és barát-
ságosak lettek. Mintha ilyen leegysze-
rűsített viszonyok között jobban szót 
értenénk egymással.  
 
Lehet egyszerűbben kéne élni…?  

S.J. 
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Kiosztották a félévi bizonyítványo-
kat. A kollégium legeredményesebb 
tanulója 4,9-cel Kristály Patrik, a 
Puskás csoport diákja lett. A 
Felvincis fiúknál Lakatos Csaba 
4,85-tel, Kollár Márk és Oláh Kris-
tóf egyaránt 4,8-cal zárt. A lányok 
közül Faragó Csenge érte el a leg-
jobb eredményt 4,66-tal, Jeney An-
na és Makó Vivien 4,5-ös átlagot 
könyvelhetett el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bónuszok tekintetében Kovács 
Bettina végzett az élen, ő a félév 
során 56 bónuszt gyűjtött. A lányok 
közül a második legtöbbet, 48 és 
felet Faragó Csenge szerezte, a do-
bogó harmadik helye Geczkó Viktó-
riát illeti 48 bónusszal. A Felvincin 
Oláh Kristóf 52 és fél, Tót Barna 50, 
Bozóky Gergő 49 és fél bónuszt 
gyűjtött . 
 
Mindannyiuknak gratulálunk! 
 
 

Bebizonyosodott, hogy egy 
sítábor sem csak játék és mese, a 
kollégisták eplényi síelésén (a to-
vábbi képeket lásd a hátsó borí-
tón) ugyanis a felvonóról való le-
szállásnál két – nem kollégista – 
síelő addig szerencsétlenkedett, 
míg ők is, és a velük együtt utazó 
Szász Viki tanárnő és Reith Gábor 
tanár úr is elestek. Gábor bácsi 
könnyebb zúzódásokkal megúsz-
ta, Viki néninek azonban elsza-
kadt a térdszalagja, így rá most 
hosszabb „lábadozás” vár. Minél 
gyorsabb felépülést kívánunk! 
 
 

Kristály Patrik 

 
 

Kovács Bettina 

 
 

Kétfordulós, 12 csapatos budapesti kollégiumok közötti focibajnokságon vettünk 
részt a Csepel Sziget Kollégiumban. Az első körből két győzelemmel és két vere-
séggel továbbjutottunk, a másodikban (ahová pont a két vesztes meccs pontjait – 
összesen nullát – vittük tovább), két vereséggel és egy győzelemmel az 5. helyen 
zártunk. A pingpongosok versenyében ugyanitt Vida Máté 33 indulóból 6. lett. Grt! 
 



 

 

 
  

Ételosztás 



 

 

Újratöltve 
Beszélgetés Singer Jánossal,  

2. rész 
 
- A tavalyi második kiíráson ön 
volt az egyetlen pályázó. Az 
emberek miért nem akarnak 
kollégiumigazgatók lenni? 

- Akarnak, a Kós Kollégiumban 
például úgy tudom, hogy három-
négy pályázó is volt. Annak, hogy itt nem volt, két oka  
van. Egyrészt váratlan húzás volt: nem vették észre, hogy 
ki van írva a pályázat, ebben az időszakban nem szokott volt 
lenni. A másik meg, hogy általában lecsekkolják, hogy van-e  
belső jelölt, és inkább olyan helyre igyekeznek, ahol nincs. Mert  
úgy gondolják – reálisan –, hogy egy belső jelölttel szemben kicsi az  
esélyük. Csak akkor nagy, ha olyan balhés a hely, hogy akarják, hogy  
valami változás legyen. 
- Így végül is önt nevezték ki. Milyen hatállyal? 

- Január 1-től, 2016. augusztus 15-ig. Ahhoz képest öt év, ha nyáron nyertem  
volna. 
- Gizi néni pedig visszament igazgatóhelyettesnek? 

- Eddig is igazgatóhelyettes volt: nagyon sajátos konstrukcióban történt a dolog.  
Én azt hittem, hogy megbízott igazgató lesz, de nem, mert ahhoz többet kellett volna 
fizetni neki. Spóroltak rajta: maradt igazgatóhelyettes, csak egyszerűen megbízták 
az igazgatói feladatok ellátásával. 
- Hogyan látja Gizi néni fél évét? 

- Zseniális volt! Minden szempontból. Ráadásul a legrosszabb időszakban – nekem 
nem is lehetett volna ennél kényelmesebb. Ez az időszak volt az, amikor új rend-
szerre álltak át a fővárosi oktatási intézmények, létrejöttek a gazdálkodó szerveze-
tek, és hát ez mindenféle macerával járt. Mostanra pedig már nagyjából beállt egy 
ügymenet, úgyhogy most már ebből a szempontból kényelmes helyzetem van. Más 
szempontból persze nem, mert az, hogy az ember fontos dolgokban elveszítette a 
kompetenciáját, nem kényelmes. Abból a helyzetből, hogy eldönthettem, hogy ezt 
megvesszük, azt megcsináltatjuk, vagy ezt csináljuk, azt csináljuk, abba a helyzetbe 
kerültem, hogy amit jónak látok, azt megpróbálom kérvénnyel meg nem tudom 
mivel elérni, kilobbizni. Ami nekem nem igazán testhez álló… 

- Biztos volt olyan, amiben másképp döntött volna, mint Gizi néni. 



 

- Nem. Folyamatosan konzultáltunk, igazából közösen döntöttünk, ha kellett. 
- Na de biztosan volt, amiben nem értettek egyet, és abban most Gizi néni szava 
volt az utolsó. 
- Nem fogom megmondani, hogy miben, de volt olyan, hogy nem teljesen értettünk 
egyet, és mondtam, hogy ahogy gondolja. Aztán végül nem úgy lett. De nem azért, 
mert én kierőszakoltam, hogy máshogy legyen, hanem máshogy alakult. 
- Ezt egyébként hogyan viselte? 
- Én? Jól. Bennem nincs különösebb presztízs izé… Amikor igazgató vagyok, vagy 
voltam, volt egy csomó dolog, amit én azt gondoltam, hogy így kéne, a testület meg 
nem úgy gondolta, és akkor nem úgy lett. Azt gondolom, hogy igazam volt, de nem 
lehet valamit úgy megcsinálni, hogy nem akarják. Meg az nekem mindig fontos volt, 
hogy el merjék mondani, ha bajuk van. Szörnyű lenne elgondolni, hogy valami gáz 
van, és én azért nem tudom, mert szamárságból nem merik mondani. Ezt egyébként 
nem könnyű elérni, mert az emberekben helyből benne van egy ilyen fajta szerviliz-
mus. Azt se nagyon szeretem, ha igazgató uraznak. Különösen a kollegák – nem is 
igazgató uraznak egyébként, hál’ istennek. A tanár úr nem rosszabb megszólítás, mint 
az igazgató úr. 
- Ezek végül is ténykérdések… 
- Persze. Nem szólok rá senkire már.  
 

„Nekem mindig fontos volt, hogy el merjék mondani, ha 
bajuk van.”  
 
- Milyen tervekkel áll neki az igazgatóságnak, főleg annak ismeretében, hogy a 
Gesz-szel csökkent a mozgástér? 
- Van egy A terv, egy B terv és egy C terv. Az A terv, hogy van egy pályázat, amin jó 
eséllyel nyerni fogunk, ez azt jelenti, hogy más típusú feladatokat is kapunk, de 
anyagilag könnyebb helyzetbe kerülünk, ennek a programnak a keretében visszaka-
punk valamit a kompetenciánkból. A B terv ennél sokkal merészebb, az, hogy – 
összefüggésben egyébként ezzel a pályázattal – alakuljon egy országos kísérleti 
kollégiumi hálózat, ami olyan feladatokat lát el, amire az országnak szüksége van, és 
amire a kollégiumok alkalmasak. És ezeknek a kollégiumoknak megkülönböztetett 
fenntartási rendszere lenne, aminek a keretében például vissza lehetne kapnunk a 
gazdasági önállóságunkat. Erre két oknál fogva van reális esély. Egyrészt ezek a 
feladatok olyan akutak, hogy ezekkel valamit úgyis kezdeni kell, erre külön államtit-
kárság van.  
- Miről van szó? 
- Ez az esélyegyenlőség, felzárkózás. Olyan társadalmi feszültségek vannak ennek a 
problémának a megoldatlansága miatt, hogy erre biztosan van pénz meg szándék is. A 
másik meg, hogy úgyis államosítani fogják az oktatási intézményeket, a kollégiumokat 
meg végképp, hiszen azokat olyan önkormányzatok tartják fenn, akiknek nem  



 

érdeke a fenntartás, mert nem az ő polgáraik járnak a kollégiumokba: ezt a kollégi-
umot ugye Budapest tartja fenn – budapesti diák alig van. Szóval úgyis államosíta-
nak, én pedig azon lennék, hogy a felzárkózási államtitkársághoz kerüljön ez a 30-40 
kollégium, és akkor szerintem jó dolgunk lenne. A C terv – ha az első kettőből egyik 
sem sikerül – ügyeskedni ezek között a lehetetlen keretek között. 
- Ha az esélyegyenlőségi államtitkársághoz kerül ez a hálózat, az azt jelenti, 
hogy ezek a kollégiumok szakosodnak erre a területre. 
- Igen. Akkor abból a programból, aminek a megvalósítására az előbb említett 
pályázatnak a keretében is megvalósítani törekednénk, csinálnánk egy országos 
programot. Ahol a hangsúly valóban a felzárkózáson lenne. Ami nem azt jelenti, 
hogy ezek a kollégiumok csak olyan diákokat vennének fel, akik olyan ramaty 
helyzetben vannak, hogy segítség nélkül nem tudnának mondjuk leérettségizni vagy 
szakmát szerezni, hanem azt, hogy az ő körzetükben, a régiójukban ezeket a 
törekvéseket támogassák. Kívülről is: tehát mondjuk bejárnának ide a gyerekek a 
környékről korrepetálásra meg programokra a mi gyerekeinkkel, a mi mostani 
diákjainkkal közösen. Akit meg be tudunk iskolázni, meg akarnak, azok koleszosok 
is lennének utóbb.  
- Ha én vagyok az esélyegyenlőségi államtitkárság, és van egy kollégiumi 
hálózatom, logikusan adódik, hogy a felzárkóztatandó diákokat ezekbe a 
kollégiumokba költöztetem. 
- Nem költöztetik, lehet jelentkezni, és felveszi a kollégium. 
- Egy kollégiummal kapcsolatban mégis hamarabb jut az ember eszébe, hogy 
kik laknak benne, mint az, hogy oda bejárjanak hetente egyszer, és ott történ-
jen velük valami. 
- Momentán talán. Ezt, amiről én beszélek, úgy hívják, hogy externátusi rendszer, 
ez még nincs nagyon meghonosodva, de ez egy lehetőség. És ez nem vagy-vagy, 
hanem is lenne. Az egyébként egy probléma, hogy az nem úgy van, hogy akikkel gáz 
van, azokat lehet csak úgy költöztetni, ide tenni, oda tenni, mint a tárgyakat. Nem 
mennek. Meg nem csinálják. Szóval az nem olyan egyszerű: azt el kell érni. Akinél 
sikerül elérni, hogy jól fejezze be az általános iskolát, ha van reális továbbtanulási 
cél, elérni, hogy oda felvegyék. És ha az máshol van, mint ahol lakik, a koleszok 
fölvennék, vagy a saját helyükre, vagy keresnének neki helyet. De olyanoknak is 
tudná segíteni menedzselni az életét, akik nem koleszosok, csak az adott kollégium 
régiójába tartoznak. 
- Ön szerint egy kollégiumban mekkora az az ideális arány, amit a 
felzárkóztatandó gyerekek tesznek ki? 
- Hát észnél kell lenni. Maximum a harmada. Amitől nem fordul át a másik oldalra. 
Ahol mindenki hat mindenkire, de jellemzően a jó felé húzzuk. Ha ennél nagyobb az 
arány, akkor nagy esély van rá, hogy átbillen a rossz irányba. 
- Sok sikert az A, B, C tervekhez! 
- Köszönöm! 

Szabó Kristóf 
 



 

 

 

 
 

Levél Angliából 
PART III. – ÉTELEK, KERTEK  ÉS SZOKÁSOK, AVAGY ANNYI BIRKÁT ETTEM 

EDDIG, HOGY MÁR GÖNDÖRÖDNI KELLENE A HAJAMNAK 
 
Az első részt azzal fejeztem be, hogy egy középkorú hölgyhöz mentem, aki-
nek a férje kórházban volt, 12 napja kómában, csak 50% esélyt adtak neki a 
dokik. Így, mivel rokonai nem voltak, szüksége volt valakire. 
 
A városka neve Great Barr volt, Birmingham zöldövezete, mint Budapestnek 
Szentendre. Két hatalmas parkja is volt a helynek, az egyik pontosan a kert 
végében, úgy hívták, hogy „Red House Park”, ahonnan a rókák és borzok be-
jártak vacsorázni a kertünkbe. Az állatok etetése egyik feladatom volt, tá-
nyérban raktam ki esténként a maradékot nekik. A rókák egész nap jöttek-
mentek a kertben, a borzokat csak este láttam. A madaraknak külön kellett 
eleséget vásárolnom, és reggel az volt az első dolgom, hogy megetessem 
őket. A háznak bejáró személyzete volt, takarítónő naponta, kertész, fodrász, 
ablakpucoló és a hentes, aki minden pénteken hozta a húst. 
 
A ház kertje gyönyörű volt, ahogy a mellékelt fényképek is bizonyítják, hihe-
tetlen volt, hogy november elején még annyi virág volt. A kertész minden 
szombaton jött és több órát dolgozott benne. 
 

Azon csodálkoztam a leg-
jobban, hogy már kiültették 
a tavaszi virágokat, mint 
például az árvácskát, amit 
mi csak tavasszal… 

 
A közlekedés hasonló a 
HÉV-hez, kis vonattal lehe-
tett bemenni a városba 
(Birmingham), ami 20 per-
cig tartott, 2 Fontba került 
és az Aston Villa focicsapat 
stadionja mellett  
 

Kusztor Márta 
 

rovata 
 
 

 
 



 

 

 

haladtam el. Egy szombati napon a szurkolókkal egy vonaton utaztam, aki-
ket rendőrök kísértek, és a hazai, ill. a vendégcsapatnak különböző megálló-
kon kellett leszállnia, hogy ne keveredjenek. 
 
Tapasztalataim szerint a napi 5-7 teán kívül, általában 1 szelet pirított ke-
nyeret vajjal és dzsemmel és valamilyen corn flakes esznek, vagy csak gyü-
mölcsöt reggelire. Ebédre, ami 1 óra körül van, szendvicset készítenek vé-
konyka szelet hússal (disznó, marha, pulyka, bármi) salátával vagy crips-szel, 
aminek a „magyar” megfelelője a chips. Ami eléggé furi volt, megvajaznak 
minden kenyeret. Pl, amibe szalonnát tesznek, azt is. Vacsorára mindig hús 
van, eddig sehol nem volt leves (ha van, akkor ebédre), 1 szép szelet marha, 
disznó vagy birka sütőben – fóliában sütött husi és sok-sok agyonfőzött zöld-
ség. (Kelbimbó, padlizsán, spárga, sárgarépa, spenót és sok krumpli, főve, 
mikrózva, sütve.) Az 5 órai  
tea mellett (ami 3, ill. 4 óra-
kor is lehet), az 5 óra utáni 
alkoholizálást is meg kell, 
hogy említsem. 
 
Nem találkoztam még eddig 
olyan angol emberrel – nő-
vel, férfivel, öreggel, fiatal-
lal, vagy akibe már csak 
hálni járt a lélek –, hogy ne 
ivott volna naponta alko-
holt. 
 
A küldetésem pontosan 5 hétig tartott, a férj 2 hét után kijött a kórházból, 
csodával határos módon felépült, így még 3 hétig boldogítottuk egymást, szó 
szerint is, ugyanis nagyon jó fej, no meg kitűnő szakács, aki nem szerette, 
hogy ott téblábolok a konyhájában . 
 
Ezekkel a szavakkal búcsúztam el: Vigyázzon magára, mert ha nem, akkor 
vissza kell jönnöm tönkretenni a konyháját és az életét. 
 
Tegnap érkeztem meg a Wales-i határ közelében levő Oswestry városka mel-
lé egy kicsi faluba (Trefonen), ahol 1 db pub és a posta–bolt működik. Amikor 
lementem a dombról, ahol a ház áll felhozni az újságot a postáról, az egyik 
helyi lakos megjegyezte: „már hallottam magáról, hogy nagyon jó kinézetű!” 
… Folyt. köv.      
 



 

 

 

 

Technikai kütyük 
 
A legtöbb nő teljesen máshogy áll a technikai kütyükhöz, mint a férfiak, de ez 
még nem azt jelenti, hogy kevésbé ért hozzájuk. A női GPS nem azért lett kita-
lálva, mert egy nő képtelen megérteni, hogy a következő kereszteződésnél 
jobbra kell fordulnia. 
 
Ha egy férfi autót vásárol, a legfontosabb szempont a biztonság mellett, hogy hány 
lóerőt pakoltak a kicsikébe, mennyit fogyaszt, hány másodperc alatt gyorsul százra, 
lehet-e vele csajozni. Ha egy nő autót vásárol, a legfontosabb szempont a biztonság 
mellett a kocsi színe. Legyen minél feltűnőbb, metálfényű, csillogó. A telefon legyen 
nőies, a laptop rózsaszín, a többivel meg majd foglalkozik a férfi. Unásig ismételt 
sztereotípiák, amik főleg a pasik szájából hangzanak el. 
 
Ha bármilyen technikai kütyü elromlik a lakásban, kitől kérünk először segítséget? 
Aktuális szívszerelmünktől, édesapánktól, vagy a szomszédban lakó pasitól. Végső 
esetben jöhet a szerelő, aki szintén hímnemű. 
 

Végső esetben jöhet a szerelő, aki szintén hímnemű. 
 
A női GPS nem azért lett kitalálva, mert egy nő képtelen megérteni, hogy a következő 
kereszteződésnél jobbra kell fordulnia. Mint ahogy a Volvo sem azért terveztet 
nőkkel női autót, mert ők könnyebben kiválasztják, melyik árnyalat passzol a legjob-
ban az új kocsihoz. Hanem mert mi más funkciókat és extrákat tartunk fontosnak. 
Könnyített parkolás, extra rakodótér, telefonba rögzíthető bevásárló lista. Bár a női 
manapság szitokszó egy technikai eszköz előtt. Legalábbis a férfiak szemében.  
 
A nők ugyanúgy használják a különböző kommunikációs eszközöket, ugyanúgy az 
életük részei, csak nem generálnak köré akkora felfordulást, mint a férfiak. Ha egy 
pasi bejön az üzletbe, nem teketóriázik semmilyen tokkal vagy tartóval, hanem csak 
előkapja a zsebéből a GPS-t, és kiteszi a pultra. A legjobb szoftvert kéri, amiben még 
Amerika térképének is benne kell lennie, még akkor is, ha sosem vezet majd a 66-os 
úton. Nincs ezzel semmi baj. Mi másképp gondolkodunk, és ezt lassan a műszaki 
cikkek gyártói is kezdik belátni. Szerencsére a női kütyük célja most már nem a 
diszkriminálás, vagy a degradálás, hanem az eltérő igények kielégítése. 

Zeőke-Szőke Anna 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

Férfi kütyük 
 

Szóval… kütyük. Úgy gondolom, hogy a női és a férfi kütyük közt két nagy 
különbség van. Az első a számuk, a második a használatuk. 
 
Valószínűleg egyetértünk abban, hogy a hölgyek táskája sokkal több kütyüt bújtat, 
mint a férfiaké, sőt talán még azt is megkockáztatom, hogy mint az egész férfi 
szekrény. A hölgyeknek jól bevett szokásuk táskájukat egy-két kiló, általában alig 
használt vacakkal megtölteni, ami bár néha jól jöhet, de általában csak túl erős 
szélben válik az ember hasznára, mint horgony. 
 
A férfi oldal jobb szeret kevesebb és hasznosabb kütyüket magával hordani. Ilyen 
példa lehet a bicska, amit – bár lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom – de 
még nem láttam nő kezében. Mi jobb szeretjük átgondolni, hogy mikor mi kell (ezt 
szerintem jobban csináljuk), és ahhoz megfelelően készülünk. Ez persze néha 
megfelelő eszköz hiányában kimutatkozik, de ez olyan ritka, hogy nem sarkallja arra 
az embert, hogy változtasson a megszokotton. 

 

A hölgyeknek jól bevett szokásuk táskájukat egy-két 
kiló, általában alig használt vacakkal megtölteni, ami 
bár néha jól jöhet, de általában csak túl erős szélben vá-
lik az ember hasznára. 

 

Maga a kütyü is a női oldalon „csili-vilibb”, míg 
nálunk sokkal egyszerűbb, ám annál kézhez  
állóbb (és ahogy azt már mondtam,  
hasznosabb). Valószínűleg jellemző  
ránk – legalábbis eddigi tapasztalatom  
ezt mondatja velem –, hogy árilag is más- 
hogy gondolkodunk, ami „a legdrágább,  
nem mindig a legjobb” teóriában jelenik  
meg főleg. 

 

Gubányi Gergely 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

MÜPA Mozi 
2012. június 4-ig, Budapest 

 
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) 
együttműködésével rendezett sorozat célja, hogy az egykor fontos 
találkozási pontként szolgáló, pezsgő szellemi műhelyekké alakuló 
filmklubok hagyományát folytassa. A Müpa Mozi lehetőség arra, 
hogy inspiráló környezetben, magas technikai színvonalon keljenek 
életre a magyar és európai filmművészet alkotásai, melyek erejükből 
mit sem vesztve várják, hogy a fiatalabb és idősebb generációk újra 
felfedezzék őket maguknak. 
        
A Müpa Mozi a filmek továbbgondolásához és értelmezéséhez is 
lehetőséget biztosít. Ehhez a házigazda, Réz András szolgáltat pro-
fesszionális segítséget.  

 
 

 

Da Vinci Learning 
2012. december 2-ig, Csodák Palotája 

 
 

 

 

 

A DVL TV-csatorna a Felfedező expressz című mű-
sorában látható, szórakoztató fizikai és kémia kí-
sérletekkel, játékos vetélkedőkkel és exkluzív film-
vetítéssel várja a látogatókat a Csodák Palotájában. 
 
A tudományos, játékos programsorozaton minden alkalommal számos érdekes Da 
vinci learning film várja az érdeklődőket . A mostani alkalommal a Felfedező exp-
ressz című film segítségével többek között azt kutatják, hogy hány érme fér el egy 
vízzel teli pohárban. 
 
A sorozat sok lenyűgöző, otthon is elvégezhető kísérlettel, elkápráztató trükkökkel 
igyekszik felkelteni az érdeklődést a természettudományok iránt. Az adásokból 
kiderül például, hogy miért nem fáznak a pingvinek a vízben, miért sárga a citrom, 
hogyan élt a kőkorszaki ember és hány tüskéje van a sündisznónak. 
 

      Simon  
      Gábor  
    rovata 
 
 
 
 



 

 
 A szocializmus  

  játékszerei  
Magyar Műszaki és Közleke-
dési Múzeum, február 29-ig 

 

Működ-
tethető 
model-
lekkel, 
kultikus 
játékok-
kal idézi  
fel egy kor játékiparát a "Szocializmus 
játékszerei" kiállítás a Közlekedési 
Múzeumban. A tárlat azt mutatja meg, 
hogy a milyen képet közvetített a 
gyermekek felé az élet minden terüle-
tét uraló és irányító állam magáról - és 
milyenek is voltak valójában a szocia-
lista ipar által gyártott játékok. 
            
A kiállítás felidézi a szocialista tábor, 
azaz a Szovjetunió, az NDK, Csehszlo-
vákia, Lengyelország, Bulgária, Romá-
nia, Kína és természetesen Magyaror-
szág játékiparát, a hazánkban készült 
mechanikai játékokat és számos, rit-
kaságszámba menő, nagy értékű gyűj-
teményi darabot. A játékok jelentős 
része a hiánygazdaság keretei között 
készült, gyakran inkább statisztikai 
célok kielégítésére szolgált, így e ter-
mékek nem egy esetben komoly eszté-
tikai, minőségbeli problémákkal küz-
döttek. Mindezek dacára sokak szá-
mára egy-egy játékszer azonban való-
ban máig emlegetett, kedves emlék 
maradt? 
 
 

Stephanie Plum (Katherine Heigl) 
teljesen le van égve: már fél éve 
munkanélküli, és a tartozásai miatt 
a kocsiját is elvették. Mivel sürgő-
sen pénzre van szüksége, meggyőzi 
unokatestvérét, hogy adjon neki 
munkát a vállalatában óvadékbe-
hajtó ügynökként. Stephanie első 
megbízásával rögtön a környék 
legnagyobb simlise, az ex-zsaru és 
gyilkossági gyanúsított Joe Morelli 
(Jason O'Mara) nyomába szegődik - 
Nyakon csípni Morellit érzelmi és 
anyagi értelemben egyaránt kielé-
gítő lenne, de miközben Stephanie 
megtanulja a szakma fortélyait va-
gány és vérprofi kollégájától, arra is 
rájön, hogy a Morelli elleni vád ta-
lán nem is teljesen megalapozott… 

 
 
 

A szingli  
fejvadász  

 Február 2-től, a mozikban 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Brian élete 
 

A Brian életében a Monty Python minden tagja részt vesz, 
mindegyikük több szerepben, sokszor igen nehezen 
felismerhető módon. Rövid karakterszerepekben láthatjuk 
benne Spike Milligant (aki épp Tunéziában nyaralt akkor, 
ahol a filmet felvették) és George Harrisont (Mr. 
Papadopolous), aki nélkül a film nem jöhetett volna létre, ugyanis ő alapította 
a Handmade Films céget, hogy ezzel is segítse a társulatot. 
 
Betlehemben Jézus születésekor egy másik csecsemő is világra jön a jászolhoz közeli 
tehénistállóban: Brian. Az éppen megérkező Három Királyok először tévedésből az 
újszülött Briannek hódolnak, ám hamar belátják tévedésüket, továbbviszik az ara-
nyat, tömjént, mirhát. Ettől fogva Brian élete egyetlen hatalmas tévedés. Jézus és 
Brian élete a film fő cselekményének idején ismét keresztezi egymást. Brian, aki kétes  
 

Az éppen megérkező Három Királyok először tévedésből az 
újszülött Briannek hódolnak, ám hamar belátják téve-
désüket. 
 
foglalkozású anyjával él, gyűlöli a megszálló rómaiakat, nem is sejtve, hogy az ő apja 
is egy Jeruzsálemben állomásozó római százados volt. Róma-ellenes érzelmei a Júdea 
Népe Front nevű felszabadító szervezethez sodorják. A maroknyi csoport Róma-
ellenes terrorista cselszövései rendre félresikerülnek, részben saját korlátoltságuk, 
részben a konkurens szervezetek (mint pl. az 1 tagot számláló Júdeai Népfront) iránti 
gyűlölködésük miatt. A szervezetben ismerkedik meg Judittal. 
 
A J.N.F. legnagyobb akciója is kudarcba fullad. Pilátus feleségének elrablását tervezik, 
ám véletlenül egyszerre érnek oda egy szintén ezt tervező másik mozgalom tagjaival. 
A két szervezet a palota pincéjében az eredeti terv helyett egymást gyilkolja le. 
Egyedül Brian éli túl az akciót, de elfogják. Pilátus elé viszik, ám a katonák Pilátus 
beszédhibája és barátjának, Fikusz Kukisznak (angolul Bigus Dickus, azaz nagy 
„szerszám”) a neve miatt röhögőgörcsöt kapnak, ezalatt Brian megszökik. A J.N.F. 
titkos központjába menekülne, ám a rómaiak ott keresik először. Brian a roskatag 
erkélyen próbál elbújni előlük. 
 



 

Jeruzsálem népe ezekben az időkben 
már csak a Megváltó elérkezésében 
reménykedik, az utcán ötméterenként 
szónokolnak a próféták, önjelölt 
megváltók. Miután az erkély leszakad, 
Brian egyszerre csak a töb-
bi próféta mellett találja magát. Mivel 
a katonák az utcán is őt keresik, egy 
rögtönzött és értelmetlen szónoklatba 
kezd, amit a katonák távozása után 
azonnal félbehagy. Az addig csak 
néhány fős és érdektelen hallgatóság 
egy pillanat alatt felfigyel a félbeha-
gyott, értelmetlen, valamilyen 
jutalmat említő mondatra, követelni 
kezdik a befejezését és a jutalom 
elmondását. A csak menekülni 
kívánó Brian ettől fogva nem tud 
szabadulni az egyre növekvő 
tömegtől. Bármit tesz vagy mond, 
hiába tiltakozik vagy menekül, csak 
azt bizonyítja a tömeg szemében, 
hogy ő a megváltó. 
 
A film egyik fő mondanivalóját 
„individuális humanizmus”-nak 
nevezhetnénk. Gondolkozzunk 
önállóan, ne hagyjuk magunkat 
befolyásoltatni mások által, 
kezeljünk kritikusan minden 
eszmét, amit hirdetnek nekünk. 
Ugyanakkor a film elég szkeptikus 
is ennek megvalósulásával 
kapcsolatban, hiszen lényegében 
Brian az egyetlen, aki ezt az eszmét 
képviseli, de őt sem a tömeg, sem a 
politikai terrorszervezetekbe 
tömörült értelmiségiek, de még 
legközelebbi hozzátartozói - Judit, 
illetve az anyja - sem értik meg. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Pazar cuccok 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A csajos.jate-
kod.hu állítólag a 
minőségi csajos 
játékok legna-
gyobb hazai online 
tárhelye.  Van itt 
„Csodás szépség-
szalon”, „Pincsiku-
tya sétáltató”, és 
természetesen 
„Justin Bieber öl-
töztető vagy vet-
kőztető”, hogy 
szem ne maradjon 
szárazon.   
 

 

Csajos játékod 
 

A pazaruccok.hu  vic-
ces kütyük, készség-
fejlesztő játékok, 
lakberendezési- és 
egyéb design tárgyak 
lelőhelye. Egyszóval 
itt mindent megta-
lálsz, ami a geek/ 
kocka témakör-
be belefér. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

  Azok a 
 
„Azok a ’70-es ’80-as évek!” - emlegetik gyakran a  
felnőttek, és mi pontosan tudjuk, mire gondoljunk  
ilyenkor, hiszen akaratlanul is tudunk mindent ezekről az évtizedekről. Biztosan 
mindenki fel tud idézni egy ABBA-slágert, vagy néhány jelenetet a Hairből és a 
Mamma Mia-ból. 
 
De mi a helyzet manapság? Ki tudnánk-e emelni egy együttest vagy egy filmet, amiről 
majd 30 év múlva az embereknek 2012 jut eszébe? A válasz valószínűleg: nem, hiszen 
ez az évtized méltán vált a legmeghatározhatatlanabb és egyben legkiszámíthatatla-
nabb évtizeddé. Szinte lehetetlen megjósolni az elkövetkezendő év trendjeit, hacsak 
nem egy óriási divatcégnél dolgozunk. 
 
 

 
 
 

A másik szembetűnő különbség a ’80-as évek és a ma között az, hogy régen ha 
szembejött veled egy ember az utcán, pontosan tudtad, hogy milyen zenét hallgat és 
egy „csoportba” tartoztok-e, mostanság pedig ez teljesen eltűnni látszik: az öltözkö-
dés  egyre inkább az emberek közti anyagi különbséget tükrözi, semmint az egyéni-
séget. 
 
Eddig én magam sem gondoltam bele ezekbe a dolgokba, de ezeknek ismeretében 
már érthető, miért sírják vissza szüleink oly sokszor azokat a bizonyos ’70-es ’80-as 
éveket. 
 

1980 

 

2012 

 

 



 

 

1896-ig a világ egyetlen gyémántkitermelő országa India volt.   
 

A tornádón belüli legnagyobb eddig észlelt szélsebesség 450  
km/óra.  
 
A fény 1 mp alatt hétszer kerüli meg a földet.  
 
A világtörténelem leghosszabb műsormegszakítását a BBC 
követte el. Egy Miki egér rajzfilmet szakítottak félbe azzal a 
hírrel, hogy kitört a második világháború. 6 év múlva aztán 
akkurátusan folytatták a félbeszakadt rajzfilmet, pontosan 
attól a ponttól, ahol abbahagyták.   
 
A világ legrövidebb interkontinentális kereskedelmi repülőjárata Gib-
raltárból indul (Európa) és Tangierben landol (Afrika). A távolság 54 
kilométer, a repülési idő 20 perc.   
 
Sok füstérzékelő tartalmazza az Americanium-241 nevű radioaktív anyagot.  
 

Ausztráliában kétszer annyi kenguru él, mint ember.  
 
A Földön 6703 nyelvet beszélnek.  
 
A légkörben nem az oxigén domináns, hanem a nitro-
gén. Kb 75-78%. 
 
Egy műanyag edény kb 50-60 ezer év alatt bomlik le. 
Mégis a műanyag szerves része lett életünknek.  
 
A borostyánba zárt buborékok több millió évvel ez-
előtti légköri maradványok. Azaz teljesen megőrizték 
az akkori levegő összetételét. 
 
500 millió évvel ezelőtt egy nap 20 órából állt.  

 
A nyelvek etimonjaiból (ősi alapszavaiból)a legtöbb nyelv kb 5-7%-ot őrzött meg, 
míg a magyar kb 65%-ot. Azaz az ősi magyar ennyire lenne érthető egy mai ma-
gyarnak.  
 
A Campona Nagytétény latin neve.  



 

Trója Törökországban található. 
 
Egy átlagos villám 5-10 centiméter széles és 3 kilométer hosszú.   
 
Hawaii 132 szigetből áll.   
 
A hurrikánok elnevezésének szokása egy ausztrál időjóstól származik, aki az 
általa kevéssé kedvelt politikusok nevét adta a trópusi viharoknak.   
 
A Tadzs Mahal fölött tilos repülő-
géppel átrepülni.   
 
Bolygónk szárazföldjének két-
harmada az északi féltekén talál-
ható.   
 
Az izlandi főváros, Reykjavik lakói 
télen napi 18 órában gyönyör-
ködhetnek a csillagokban. Ellen-
ben, nyáron napi 24 órát látni a 
napfényt.   
 
A Vörös-tenger egy algafaj miatt kapta a nevét. Ezek az algák pusztulásuk után 
vörösre festik a tenger vizét.   
 
Az első porszívógépek gázolajjal működtek. 
 
A XX. század 20-as éveiben Németországban akkora volt az infláció, hogy egyet-
len amerikai dollár 4 kvintillió német márkát ért. 
 
Az Empire State Building körülbelül 10 millió téglát tartalmaz.  
 
Az írott történelem folyamán 1865 februárja volt az egyetlen teliholdmentes 
hónap. 
 
Egy üvegpohár újrahasznosítása annyi energiát spórol meg, amivel egy tévéké-
szülék 3 óra hosszat működhet.  
 
Japán a világ legnagyobb békacomb exportőre.  
 
Több mint 500 halfaj képes mérhető mennyiségű elektromosságot termelni. 



 

 

Repült 
 
 
 
 
 
 

Fürdőcucc 
 
Amit ne felejtsünk el magunkkal vinni, ha a Balatonra indulunk: 
 

 
 
 
 
 

Keresd a különbséget! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Úszósort 

 

Törölköző 

 

Terepjáró 

 

Jézus 

 

Jézus Mária! 

 



 

 
 



 

 

 
  - Krisztike, te mit fogsz csinálni, ha 
olyan idős leszel, mint amilyen én 
vagyok?  
- Fogyókúrázom.  
 
 
 
 
 
 

 Villamoson:  
- Néni, le akar ülni?  
- Igen.  
- És hová?  
 
 
 
 
 
 
 

 A 3 éves Pistike fürdés közben vizs-
gálgatja a fütyijét:  
- Anyu, ez az agyam?  
- Még nem, fiam… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Egy férfi mondja a haverjának:  
- Nem tudom, mit vegyek a feleségem 
születésnapjára. Megvan mindene,  
megvehet magának bármit, amit sze-
retne.  
- Figyelj csak! Miért nem adsz neki 
egy papírt, amire ráírod: "Ez a kupon  
egy óra szexre jogosít, az Ön által kí-
vánt módon"?  
A férfi így is tesz. Másnap újra talál-
koznak.  
- Na, hogy sikerült az ajándék? - kérdi 
a haver.  
- Ne is mondd! Odaadtam neki, ami-
kor elolvasta, ugrált örömében. Az-
tán a nyakamba ugrott, homlokon 
csókolt, majd elrohant, és  
visszakiáltotta: "Egy óra múlva itt 
vagyok!"  
 
 
 
 
 

 A gyóntatófülkében egy öregember 
ezt mondja a papnak:  
- 92 éves vagyok. Csodás feleségem 
van, aki 70 éves. Gyerekeim, unoká-
im, dédunokáim vannak. Tegnap 
három stoppos tinédzserlányt vit-
tem az autómmal, megálltunk egy 
motelnél, és mind a hárommal kö-
zösültem.  
- És megbántad ezt a bűnt, fiam?  
- Miféle bűnt?  
- Hát milyen katolikus vagy te?  
- Nem vagyok én katolikus.  
- Akkor miért mondod ezt el ne-
kem?  
- Mindenkinek elmondom! 
 
 
 
 
 
 
 

- Miért rövidek a szőke nős viccek?  
- Azért, hogy ők is meg tudják je-
gyezni őket.  
 
 
 
 
 
 

- Maguk ott lent a gödörben azok a 
skót turisták, akik három napja el-
tűntek?  
- Igen, a jégen csúszva ide zuhan-
tunk!  
- Most már nyugodjanak meg, itt a 
Vöröskereszt!  
- Menjenek tovább, nem adako-
zunk! 
 
 
 
 
 



 

 
 

Valentin 
napra 



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sítábor 

Balatonfűzfő –  

Eplény, 

január 27-29. 
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